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اأيها ال�شعر اأيها النثر

�شاوول ما  ال�شاعر بول  ال�شديق  "الملحق" مع  اأج��راه  الذي  اللقاء  في 
ْكر بترديد  ي�شلح مدخاًل لل�شروع في نقا�ش �شريح ال يفوت له وقت. فال�شُّ
عبارات من مثل: "اإذا كنُت �شنماً فحّطموني" هو في نهاية االأمر نرج�شية 
"تقييم"  ف��ي  ا�شتعالئية  لغة  �شياق  ف��ي  ت��اأت��ي  حين  خ�شو�شاً  ج��وف��اء. 
تجربة الجيل ال�شاب بهذه الطريقة: "ال�شباب لم ي�شلوا، هم يحاولون".

اأ���ش��اًل ما هي  اأي���ن؟(، وال نعرف  )اإل��ى  الو�شول  �شاعٍر  اأن حلَم  اأظ��ّن  ال 
االأر�ش التي و�شلها بول �شاوول وينتظرنا عندها كي ن�شل. لكنني اأعرف 
ُيقال في تجربة ال�شباب، بهذا ال�شكل، كان االأجدر  ا�شتعالئياً  اأن كالماً 
كتبه  ���ش��دور  على  �شهران  يم�ِش  ل��م  �شاعر  ع��ن  ي�شدر  حين  مراجعته 

الثالثة التي قّلد في اأحدها ق�شيدًة من ق�شائد هوؤالء ال�شباب.

اأ�شئلة تلي اأ�شئلة وربما اأقّل تنهمر على ذاتي وال اأخل�ش اإلى جواب، بل يبقى الجواب ذلك المعّلق 
والمطّلق والذي ال يركب على قو�ش قزح.

اأكثر من هذا، اأكثر مما نعتبر اأنه الفريد، اأنه االأخير واأن ما هو في نطاق �شيق،  يجب اأن يذهب اإلى 
الو�شوح، واإلى اأن تحمله في عقلك واأن تم�شي به اإلى �شوق الكلمات والجمل العابرة والتي ترن في 

ما ي�شبه ال�شحراء، ما ي�شبه الرمال المنب�شطة والتي ال تكاد تنتهي من فرط و�شعها وطولها.
المعرفة. ال�شيف وعلى حد  الذهن على حد  واإنما هي تخترق  تماماً  اأذكرها  اأق��ّل ال  وربما  اأ�شئلة 

كتب المحّرر
والجامعية  المدر�شية  المناهج  ال�شعر في  وماذا عن ح�شور 

العربية؟ اأّي �شعر تقّدمه هذه المناهج؟ وباأي عقلية؟
الجديد؟  حجم  ه��و  وم��ا  ف��ي��ه،  القديم  ح�شور  حجم  ه��و  م��ا 

واالأهم اأّي �شيغة منهجية ياأخذها هذا الحجم؟
ما هو ال�شائد والم�شترك وما هو المطرود والمنبوذ؟

تكريه  ف��ي  )التربوية(  المناهج  تلك  نجحت  درج��ة  اأي  اإل��ى 
االأجيال الجديدة بال�شعر؟

التي  الق�شية  ه��ذه  ف��ي  طرحها  ال��م��رء  يمكن  كثيرة  اأ�شئلة 
�شوؤال  في  اأ�شا�شي  اإ�شكالي  كمو�شوع  اإليها  النظر  علينا  ب��ات 
ح�شور ال�شعر وفر�شه، من حيث اأن طالب الحا�شر هو قارئ 
الم�شتقبل، وهو م�شروع الجمهور الموعود؛ الجمهور الغائب 

حتى اليوم؟
العدد،  ه���ذا  م��ن  اع��ت��ب��اراً  "الغاوون"  تفتحه  ال���ذي  ال��م��ل��ف 
جميع  من  �شُيرَفد  الذي  المتكامل  الم�شروع  بمثابة  �شيكون 
البالد العربية )البداية مع تون�ش( والذي فور اكتماله �شيتّم 
اإ�شداره في عدد خا�ش من اأعداد مجلة "نقد" التي �شتبا�شر 

انطالقتها الثانية قريباً.

www.alghaoon.com
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كتب فادي �سعد
لكنها  الغرب،  واكت�شحت  ال�شرق،  من  انطلقت  عا�شفة  اأول  "اأنت 
اإاّل الزهور" )الرئي�ش االأميركي روزفلت  اإلى �شواطئنا  لم تحمل 
م��خ��اط��ب��اً ج���ب���ران خ��ل��ي��ل ج���ب���ران(. ل��ك��ن ال��ع��ا���ش��ف��ة خ��م��دت منذ 
زمن بعيد، ولم تنطلق اأي عوا�شف اأخرى )نق�شد تلك المحّملة 

ال�شرق العريق، وال��ذي لم يبعث منذ  بالزهور فقط( بعدئذ من 
اإعادة  اأف���راداً عجزوا عن  اإال   1940 القلمية" ع��ام  "الرابطة  زوال 

مجريات التاريخ.
فلي�ش �شوى الع�شاب العربي في اجترار اإنجازات الما�شي الغابر 
ما يجعل الحديث عن اأدب مهجري اأميركي حّياً اإلى االآن، ولي�ش 

�شوى اال�شم ما يجمع بين االأدب المهجري االأميركي اأيام جبران 
وما يمكن اأن ُي�شّمى باالأدب المهجري االأميركي في اأيامنا، هذا اإذا 
اأ�شررنا على االحتفاظ بالت�شمية متجاهلين التغّيرات الهائلة التي 

طراأت على عالم االأم�ش.
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كتاب 
الن�شو�ش 

لل�شنة 
الثالثة 
)ثانوي(

في تون�ش.



االأربعاء 1  ني�شان  2009االأربعاء 1  ني�شان   2009

اأي  تفعله  ما  الزيدي على مثال  ح��ذاء منتظر  لمديح فردَتْي  �شعرياً  ملّفاً  �شت  "االآداب" )ال�شورة( خ�شّ اأن مجّلة 
تاأ�ّشف  ا�شمه(  ذك��ر  ع��دم  "االآداب" ال�شابقين )طلب  كّتاب  اأح��د  �شطحي.  اإنترنت  اأي موقع  اأو  مبتدئة  ورقية  ن�شرة 
على "الدرك الذي و�شلت اإليه هذه المجلة"، موؤكداً اأن ما ُيبقيها على قيد ال�شدور هو َهَو�ش �شماح اإدري�ش بلقب 
لّي تحت �شعار "اإنقاذ االآداب". "رئي�ش تحرير"، باالإ�شافة اإلى اال�شتفادة المادية كل �شنَتْين من خالل ن�شر بيان ت�شوُّ

���ش��اأوا���ش��ل ف��ي ه���ذا العدد 
ال�����ب�����ح�����ث ع�������ن م����الم����ح 
العولمّية"  "الق�شيدة 
ال�شعري  الم�شهد  على  تطغى  التي 
اأو�شحت في  والعالمي كما  العربي 
عدد ال�شهر المن�شرم )"الغاوون" 1 
اآذار 2009(، مغتنماً منا�شبة �شعرّية 
ال�شعر  "يوم  وه��ي  بامتياز،  عالمّية 
العالمي" الذي حّل علينا منذ اأيام 
اآذار م��ن ك��ل ع���ام كما  وم��وع��ده 21 
منذ  "اليون�شكو"  منظمة  ح��ّددت��ه 
ب�����ش��ع ���ش��ن��وات ح��ي��ث ���ش��ار لل�شعر 
يوم، كما للمراأة يوم، وللعّمال يوم، 
وللفل�شفة يوم، وللم�شرح يوم، كي ال 

اأقول للمعّوقين يوم اأي�شاً...
اإذاً هو موعد �شعري عالمي وتاأريخ 
نحن مدعوون جميعاً اإلى االحتفاء 
به عبر اللغات والقاّرات كّلها، ولهذا 
اأطلقها  ل��دع��وة  ت��اأري��خ��اً  ���ش��اأخ��ت��اره 
هذه  "الغاوون"  �شفحة  على  م��ن 
العربي  ال�شعر  يكتب  م��ن  ك��ل  اإل���ى 
وخ�شو�شاً  اأ���ش��ك��ال��ه،  بكل  ال��ح��دي��ث 
ونّقادها  "النثر"  ق�شيدة  ���ش��ع��راء 
وال����م����وؤرخ����ي����ن، واأ������ش�����ّر ع��ل��ى هذه 
القوي�شات االآن فقط قبل اأن اأُ�شقط 
هذه ال�شفة التي كما اأعتقد لم يعد 

لها اأي مبّرر.
االآراء  م��ح�����ش��ل��ة  م����ن  ان����ط����الق����اً 
وال���ب���ح���وث وم����ا ت��ع��ّج ب���ه �شفحات 
ال�شعر العربي منذ عقود على الورق 
وعلى االإنترنت، كما في كل المحافل 
االأدبية والندوات والمداخالت، بدا 
وا�شحاً وباإجماع نادر اأن ال�شعر هو 
�شيء  وج����ذَره  حقيقَته  واأن  ج��وه��ر 
واح�����د، ل��ي�����ش ب��ح��اج��ة اإل����ى �شفات 
الق�شيدة  ه��ي  فالق�شيدة  ون��ع��وت، 
�شواء اإن ُكتبت بتفعيلة اأم من دونها 
ما دامت تحفل بنار ال�شعر وت�شدر 

عن ينبوعه.
اليوم  اأح���د  ك��ذل��ك، ال  االأم����ر  والأن 
ي�شتطيع االعترا�ش على مثل هذه 
�شعر  ن��ح��ّب  تجعلنا  ال��ت��ي  البديهة 
ام���رئ القي�ش ورام��ب��و واأب���ي نوا�ش 
والماغوط  وهولدرلين  واأدون��ي�����ش 
م��ع��اً ب��ال��رغ��م م��ن ف��وا���ش��ل االأزمنة 
وال��ل��غ��ات ون����وع ال��خ��ط��اب وم���ا اإلى 
هنالك من المفارقات واالختالفات 
ال�شارخة، اإنما ثمة جامع جوهري 
والمكان  ل���ل���زم���ان  وع���اب���ر  م��ك��ّث��ف 
يكمن في ما يمكن ت�شميته ب�"النار 
فنون  الأول  ال��م��وؤ���ّش�����ش��ة  االأولى" 

االإبداع الب�شرية واأعظمها: ال�شعر.
"نثر"  �شفة  ن�شع  اأن  معنى  ما  اإذاً 
اإلى جانب "ق�شيدة" ُكّلما اأردن��ا اأن 
اأو اأن ن�شَف ق�شيدة مكتوبة  نن�شر، 

بال تفعيلة؟
اإذا كان الهدف هو تمييزها عن اأختها 
ال�شغيرة "ق�شيدة التفعيلة"، اأو عن 
"الق�شيدة  العجوز  الكبرى  االأخ��ت 
الو�شف  ه�����ذا  ف������اإن  العمودّية"، 

الفائ�ش يبدو على الفور غير مجٍد، 
وذلك اأن ُكالًّ من ق�شيَدتي التفعيلة 
والعمود وا�شحَتين في تركيبَتيهما 
وت��وزي��ع االأب��ي��ات وال��ق��واف��ي فيهما، 
ال��ذي يطغى  ال���وزن  اإل��ى  باالإ�شافة 
منذ الجملة االأولى وال يمكن واإّياه 
م��ع ق�شيدة  االل��ت��ب��ا���ش  اأو  ال��خ��ل��ط 

"النثر".
لكنني اأعتقد اأن ال�شبب يذهب اإلى 
اأب��ع��د، وم��ن هنا ج���اءت دع��وت��ي اإلى 
ال��ت��خ��ّل�����ش م��ن ه���ذه ال�����ش��ف��ة، ذلك 
وكان  ول��د  النثر" عندما  "�شعر  اأن 
"جنينّياً" ظل طيلة الفترة ال�شابقة 
بحاجة اإلى تبرير ودفاع عن النف�ش 
ب��ع��دم��ا واج�����ه م���وج���ة ع���ارم���ة من 
م�شادة  وحملًة  ل�شاعرّيته  التنكر 
اأن  لالعتراف به ف�شار لزاماً عليه 
هذا  اأن  ليوؤكد  "�شعر"  كلمة  ي�شع 
النثر لي�ش نثراً كالنثر العادي واإنما 
وال  وزن  دون  من  لكن  "�شعر"،  هو 
قافية، وهكذا ظهرت هذه الت�شمية 
وا�شتمّرت منذ اأكثر من ن�شف قرن 
حيث كانت يومذاك ق�شيدتا العمود 
والتفعيلة طاغيَتين مهيمنَتين على 
الم�شهد ال�شعري. حتى ال�شعر الحّر 
)بالتفعيلة( كان لزاماً على �شعرائه 
ليبّرروا  "الحر"  �شفة  ي�شعوا  اأن 
وليف�ّشروا  الجديد  الن�ش  �شاعرّية 
الكال�شيكي  ال���ت���زام���ه  ع����دم  ���ش��ب��ب 
باأحادية  القديم  ال�شعري  بال�شكل 
والعجز  ال�شطر  وثنائية  القافية 
ولي�شفوا هذا الخروج على االأوزان 
"حّرية"  باأنه  التقليدية  واالأ�شكال 

ولي�ش خطاأ اأو عجزاً اأو التبا�شاً.
ه��ذه ال��ظ��اه��رة ل��م تكن ح��ك��راً على 
ال�����ش��ع��ر ال���ع���رب���ي وت������ط������ّوره، فقد 
النثر  ق�شيدة  قرنين  منذ  ظهرت 
ال�شعر  ف����ي   Poème en prose
ال��ع��ال��م��ي وك��ذل��ك ق�����ش��ي��دة ال�شعر 
الفارق  ل��ك��ن   ،Vers Libres ال��ح��ّر 
العالمي  ال�شعر  ف��ي  م��ا ح�شل  بين 
اأن  وم��ا يح�شل في �شعرنا االآن هو 
تطّور االأ�شكال ال�شعرية والمجتمع 
والنظرة النقدية والفكرية اإلى هذه 
التحّوالت قد اأخذت �شورة متناق�شة 
بين ما حدث على ال�شاحة العالمية 
وال�شاحة العربية. فقد ح�شل تحّول 
جذري في ق�شيدة النثر في العالم 
واأ�شبحت  هيمنت  وب��ع��دم��ا  ح��ي��ث، 
هي ال�شكل ال�شعري الغالب، �شقطت 
"نثر" من و�شفها، بل وعلى  �شفة 
العك�ش من ذلك باتت ُتو�شع �شفٌة 
التي  ال��م��وزون��ة  للق�شيدة  م��م��ّي��زة 
ُت��ك��ت��ب ب��ي��ن ال��ف��ي��ن��ة والفينة  ظ��ّل��ت 
 Poème ب�"الموزونة"   ف��ُت��ن��ع��ُت 
 en vers "ب�"االأبيات اأو    métrique
تكتفي  ف�شارت  النثر  ق�شيدة  اأم���ا 
بكلمة "ق�شيدة" من دون اإ�شافة اأي 

�شفة اإليها.
ذكرت،  كما  وج��ل��ّي  وا���ش��ح  وال�شبب 

وهو مرتبط في بادئ االأمر بال�شكل 
الجديد الذي يحتاج اإلى الدفاع عن 
بع�ش  واإ���ش��ف��اء  والتو�شيح  النف�ش 
الظالل، اأو عندما يكون اأقلية وغير 

ُمعترف به.
من هنا نالحظ اليوم اأن الم�شهد 
باأي  يحفل  ال  ال��ع��ال��م��ي  ال�����ش��ع��ري 
���ش��ف��ة ي��م��ك��ن و���ش��ع��ه��ا اإل����ى جانب 
ُيكتب  "�شعر"  اأو  "ق�شيدة"  كلمة 
يوؤكد  ه��و  تماماً  العك�ش  ب��ل  ن��ث��راً، 
و�شع ال�شفة على ال�شعر الموزون 
الأن ه��ذا االأخ��ي��ر ه��و ال���ذي اأ�شبح 
اإلى  اأقلّية اليوم، وهو الذي يحتاج 

تبرير...
بالطبع الفرق الزمني بين انطالقة 
العربي  ال�شعر  ف��ي  النثر  ق�شيدة 
ال�شتة  ال��ع��ق��ود  ت��ت��ج��اوز  ال  وال���ت���ي 
االأوروبي  ال�شعر  بداياتها في  وبين 
اأك��ث��ر م��ن قرَنْين،  اإل���ى  ال���ذي يمتّد 
هو ال�شبب االأهم في هذه المفارقة، 
كما   - ت�شّور  ب�شهولة  يمكننا  ول��ذا 
ذكرت في مقالتي ال�شابقة - �شعرنا 
ال���ع���رب���ي ب��ع��د ع���ق���ود، ل��ن�����ش��ل اإل���ى 
ال�شعر  اأدركها  التي  نف�شها  ال�شورة 

االأوروبي من قبل.
نبداأ،  ك���ي  االأوان  اآن  ف��ق��د  ول���ه���ذا 
العالمي  ال�شعر  ع��ي��د  م��وع��د  وم���ن 
"نثر" م��ن كل  ب��ح��ذف كلمة  ه���ذا، 
في  ُين�شر  �شعر  دي����وان  اأو  ق�شيدة 
ب�"ق�شيدة"  ونكتفي  العربي  العالم 

اأو "�شعر".
ال�شعر  ج��ري��دة  "الغاوون"  ولتكن 
المنطلق  ه���ي  ب��ام��ت��ي��از،  ��ت��ه  وم��ن�����شّ
والنموذج في العمل بهذا المبداأ، اأي 
بحذف كل �شفة "نثر" اأو "منثور" 

من االإ�شارة اإلى ال�شعر الحديث.
اإنني متاأكد من اأن الكمية والكثافة 
بها  ُعرفت  التي  ال�شعرية  وال��غ��زارة 
الق�شيدة العربية الحديثة �شتجعل 
ال���ت���اأري���خ وه�����ذه الدعوة  م���ن ه����ذا 
ب��ه��ا ف���ي حياتنا  ح��ق��ي��ق��ًة م�����ش��ّل��م��اً 
من�شورات  ف��ي  وخ�شو�شاً  االأدب��ي��ة، 
اليوم.  ومطبوعاته  العربي  ال�شعر 
�شنحقق  فاإننا  بذلك  قمنا  م��ا  واإذا 
من خالل التطبيق الفعلي وال�شامل 
ت�شمل  وا�شعًة  اأر�شيًة  الدعوة  لهذه 
ال�شعر، كل ال�شعر، وتترك لكل �شاعر 
اأدواته واآلته من دون تمييز. كما اأننا 
واالأ�شكال  االأج���ي���ال  ب��ي��ن  ���ش��ن��ق��ّرب 
ال�����ش��ع��ري��ة، وب��ال��ت��ال��ي ف��اإن��ن��ا جميعاً 
ننتظر حكم القارئ الكبير والمعّلم 
وهو:  اأال  ج��م��ع��اء،  للب�شرية  االأول 

التاأريخ.
هذا القارئ هو الذي �شيختار اأّياً من 
ال�شفات ومن االأ�شكال ومن االأفكار 
ما �شيحتفظ به في �شا�شته الهائلة، 
وما �شيقذفه في �شّلة مهمالته التي 
من  الكثير  للكثير  ف�شاوؤها  يت�شع 
هذا المّد المتنامي من كل ما نكتب 

ون�شرخ وننادي.


 










اأن م��ح��م��د ع��ل��ي ف���رح���ات )ال�������ش���ورة( ي��ك��ت��ب ي��وم��ي��ات��ه ف���ي "الحياة" ع��ل��ى ال�����ش��ك��ل االآت�����ي: ال�����ش��ب��ت: ع��ل��ى الغالف 
ك��ت��اب مفيد منه  االث��ن��ي��ن:   ."..." ف���الن نقتب�ش:  ك��ت��اب  م��ق��ّدم��ة  االأح�����د: م��ن   ."..." ن���ق���راأ:  ك���ذا  ل��ك��ت��اب  االأخ���ي���ر 
 ."..." نختار:  منه  ُمترجم  ك��ت��اب  االأرب���ع���اء:   ."..." نطالع:  ب��رو���ش��وره  ف��ي  ف��ّن��ي  معر�ش  الثلثاء:   ."..." نقتطع: 
اللون. �شفراء  تت�شاقط  واالأوراق  رومن�شي  الخريف  الجمعة:   ."..." �شاحبها:  يقول  و�شلتني  ر�شالة  الخمي�ش: 

ع�شرة  اأح�شن من  اليد  في  االآت���ي: ع�شفور  ال�شكل  "الملحق" على  في  تكتب مقالتها  )ال�����ش��ورة(  الجاك  �شناء  اأن 
�شّر،  دار ما دخلك  وي��ا  وا�شتريح،  �شّدو  الريح  اللي بيجيك منه  والباب  بّلوط،  يا  واإج��ا مين يعرفك  ال�شجرة،  على 
دواهي،  ال�شواهي  وياما تحت  بّل ذقنك،  واإذا حلق ج��ارك  كّنة،  يا  ا�شمعي  للجارة  والحكي  ال�شّر وغّنيلو،  وابعد عن 
اأقول. م��ا  َم��َث��اًل على  اأ���ش��رب  وب��ال��وج��ه م��راي��ة وبالقفا �شرماية، وتيتي تيتي مثل م��ا رح���ِت مثل م��ا ج��ي��ِت، ول��ن 
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ال�شاعر  اأوعزُت، بمعّية ال�شديَقين 
الجّيد كريكور لوروي و�شارل فان 
الحلقة  على  للم�شرفين  ليربرغ، 
الفنية واالأدبية لمدينتي الموّقرة اأن ينتهزوا 
اإقامة فرلين في بلجيكا وي�شتدعوه  فر�شة 
الإلقاء محا�شرة في كاند؛ وهو ما ا�شتجابوا 
اإليه طواعية. وفي �شباح جميل، كنا ننتظر 
و�شول القطار الذي يقّل �شيفنا، وب�شحبتنا 
�شخ�ش يدعى جان كا�شيي كان ابن ع�شو في 
مجل�ش ال�شيوخ مفرط في كاثوليكيته ا�شتهر 
بجراأته المتمثلة في اأنه اأنحى بالالئمة على 
بها  يعج  التي  العارية  اللوحات  ب�شبب  البابا 
�شديداً  اإعجاباً  يكّن  كا�شيي  كان  الفاتيكان. 
لفرلين؛ اإذ اعتقد بعد قراءته ديوان "حكم" 
اأنه حيال قّدي�ش. كان هو اأي�شاً قّدي�شاً اأكثر 
ال�شعيد، وكان  �شذاجة ورخاوة من بيركمان 
احة بالتقوى وكفيلة  ينظم اأبياتاً �شعرية ن�شّ

اأو  للكني�شة  خ���ادم  ج��م��وع  تهيج  ب���اأن 
ت��دف��ع ب��ق��وا���ش اإل���ى االإغ���م���اء. توقف 
ال��ق��ط��ار االآت�����ي م���ن ب��روك�����ش��ي��ل في 
مقفرة.  �شبه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  المحطة 
نوافذ  اإح���دى  انفتحت  م��ا  و���ش��رع��ان 
الثالثة ب�شخب ليطل منها  الدرجة 
العجوز  ل�شاعرنا  االأ�شطوري  الراأ�ش 
اأ�شربه  "اإنني  ق���ائ���اًل:  ���ش��رخ  ال����ذي 
ذلك  ل��ن��ا  ب����دا  بال�شّكر".  م���م���زوج���اً 
يكون  عندما  المعتادة  بتحّيته  اأ�شبه 
كلمة  اأو  اأو �شرخة حرب  �شفر،  على 
االأب�شنث  �شراب  يمزج  اأن��ه  تفيد  �شّر 
بوهج،  تاآخينا  اأن  نلبث  لم  بال�شّكر. 
ثيابه  �شّرة  حمل  على  �شاعدناه  ثم 
كانت عبارة عن جراب قما�شي  التي 
مت�شع،  ال��وق��ت  ف��ي  يكن  ل��م  مهلهل. 
ن�����ش��ت��ق��ل ع��رب��ة كنا  اأن  وك����ان ع��ل��ي��ن��ا 
كان  كما  ب�"الفيجيالنط"  ندعوها 
واأن  فيليب،  لوي�ش  اأي���ام  ف��ي  ال�����ش��اأن 
كان  ال��ذي  ج��ون  �شان  نق�شد مطعم 
المدينة؛  ف��ي  مطعم  اأف��خ��م  حينها 
حيث كان ينتظرنا غذاء فاخر اأو�شى 
مجل�ش  لع�شو  ال�شاحب  النجل  ب��ه 
ال�شيوخ الذي يكاد اأن يكون بابوياً...

وه����و يبت�شم  م��ب��ت��ه��ج��اً  ف��رل��ي��ن  ب����دا 
م �شراب  ُق������دِّ ك���م���الك م��ج��ّن��ح، وق����د 
الجنيفر.  ل  يف�شّ كان  لكنه  البورتو، 
وف����ي ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ج��ل�����ش��ن��ا فيها 
حول المائدة المك�شّوة بالورد، هتف 
توجد  اأي��ن  فرن�شي�شكانية:  بب�شاطة 
الجو.  اكفهّر  اأن  وكان  المراحي�ش؟ 
ت�����ش��ّب��ث ج����ان ك��ا���ش��ي��ي ب��م��ق��ع��ده كي 
ابت�شامة  و�شحت  االنهيار.  يتحامى 
فرلين اأكثر فيما تخللتنا الطماأنينة 

اأح�شن  على  يجري  �شيء  ك��ل  ب��اأن  وال�شعور 
م���ا ي�����رام. اع��ت��ق��د ���ش��ي��ف��ن��ا ب���اأن���ه ف���ي خّمارة 
رائعة ولذيذة  لنا طرفاً  واأخ��ذ يروي  عتيقة 
ت�شّربت اإليها بع�ش الوقاحات ال�شافية التي 
اعتبرها قّدي�شنا كا�شيي الذي لم يفهم �شيئاً 
اأن عزيزنا فرلين  اأعرف  رقيقة. كنت  مزحاً 
ين�شى نف�شه في ح�شرة الم�شروبات الروحية 
الفخمة؛ هو ما حملني على اأن اأوقف خفّية 
ج��م��وح رئ��ي�����ش ال��خ��دم. ك���ان ع��ل��ّي اأن اأراق���ب 
�شيفنا الذي �شوف يتحّدث هذا الم�شاء اأمام 
العنق وح�شا�ش  اأ�شحاب ربطات  جمهور من 

بما يكفي...
ك��ن��ت اأت��ط��ّل��ع اإل��ي��ه ب��دق��ة اأوف����ر ح��ي��ن األّحت 
علّي م�شكلة مظهره الخارجي. كان يرتدي 
ال��ف��الن��ي��ال ذي  ث���وب  م��ن  قمي�شاً  ت��ح��دي��داً 
اإلى  ك��ان  لكنه  وال���وردي،  ال��رم��ادي  اللونين 
ما  ف��ي  بالياقة  يحيط  وك���ان  اأق����رب،  االأول 
ي�شبه ربطة العنق خيط منفو�ش في بع�ش 

اإليه  األ��م��ح��ت  قلقي.  اأث���ار  ب�شكل  ال��م��وا���ش��ع 
ال  الن�شا  بلون  ياقة  ذي  اأبي�ش  قمي�شاً  ب��اأن 
اأ�شحبه  اأن  عليه  واق��ت��رح��ت  ع��ن��ه،  محي�ش 
ا�شتجاب  ق��م�����ش��ان��ي؛ وه����و م���ا  اإل����ى ���ش��ان��ع 
اإل���ي���ه ب��ط��ي��ب��ة ن��ف�����ش. ع��ر���ش ع��ل��ي��ه �شاحب 
بدروع  اأ�شبه  كانت  نفي�شة  قم�شاناً  المتجر 
معدنية ع�شّية على االعوجاج، لكنه نحاها 
قمي�ش  م��ق��دم  ي��ري��ده  م��ا  ك��ان  با�شتهجان. 
يرتديه  ال��ذي  ذل��ك  ال�شكل من قبيل  مثلث 
الخمور؛ فهو  لمتاجر  االأكثر تمّيزاً  العّمال 
الثمن،  ورخي�ش  مر�شياً  كونه  على  ع��الوة 

عملّي اأكثر.
ك����ان ل���زام���اً ع��ل��ي��ن��ا وق����د اأ���ش��ب��ح ع��ل��ى اأهبة 
اإلى  ال��ظ��ه��ي��رة  م���ن  ن��راق��ب��ه  اأن  اال���ش��ت��ع��داد 
غير  ال��خ��وا���ش  اكت�شف  اأن  فمنذ  ال��م�����ش��اء. 
المو�شوم  جنيفر  ل�����ش��راب  فيها  الم�شكوك 
نزوع  لديه  اأ�شبح  العتيق"،  النظام  "ها�شلت 

توا�شعاً  االأكثر  الخّمارات  اإيثار  نحو  خطير 
االأك��ث��ر فخامة وع��ت��اق��ة في  ال��م��ح��الت  على 

المدينة.
واأخيراً حل الم�شاء...

ا�شطلعُت بمعّية النّحات جورج مين وكريكور 
لوروي وكنا ثالثتنا مالكمين جّيدين بدور 
عا�شفة.  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  االأم�����ش��ي��ة  �شرطة 
وقد  بالح�شور.  ة  غا�شّ �شبه  القاعة  كانت 
الحلقة  رئي�ش  ق��ّدم��ه  ال��ذي  فرلين  اق��ت��رب 
وان��ح��ن��ى ب��وق��ار. ك��ان��ت ث��م��ة ب��ي��ن الجمهور 
نكّور  اأن  على  وحملتنا  ترقنا  لم  انفالتات 
الطاولة  خ��ل��ف  ف��رل��ي��ن  ج��ل�����ش  ق��ب�����ش��ات��ن��ا. 
الغمغمة  واأخ��ذ يقراأ في ما ي�شبه  الر�شمية 
لم  لكنه  االأب��ي��ات.  ع�شرات من  ب�شع  اأحياناً 
الخيط  وفقد  االأوراق  بين  خلط  اأن  يلبث 
الناظم دون اأن يفقد راأ�شه. فتح العب بليار 
في ال�شالة المجاورة الباب وا�شتمع لبرهة 
وهو يم�شك بع�شا اللعب قبل اأن يخرج في 

�شخب وهو يغمغم: هذا الرجل �شكران.
لما  ن�شتعّد  ونحن  رع��دة  اأج�شادنا  في  �شرت 
ه���دوء ورباطة  اأم����ام  ل��ك��ن  ع��ق��ب��اه،  ال تحمد 
جاأ�ش معّلمنا العجوز، ا�شتكان الجميع وعاد 
كل �شيء اإلى اأ�شله. وا�شت�شرفت المحا�شرة 
تمامها دون كدر وب�شكل �شبه م�شّرف و�شط 
الوا�شحة رغم  لكن  المتباعدة،  الت�شفيقات 

ذلك.
وعند خروجنا، �شّلم رئي�ش الحلقة للمحا�شر 
ظرفاً مختوماً بعناية. وقد اأحطنا ب�شديقنا 
ينهال عليه  بالمع�شم كي ال  ال�شوار  اإحاطة 
الجمهور بطلبات االإهداء والعبارات التي ال 
طائل من تحتها، ثم لم نلبث اأن حثثنا الخطو 
نحو الزقاق المحاذي لمبنى الحلقة. وعند 
الظرف  فرلين  فتح  �شادفناه،  منعطف  اأول 
وقد  ق��ائ��اًل  �شرخ  اأن  يلبث  ل��م  ث��م  كمحموم 
ل��ون��ه م��ن ف��رط االن��ف��ع��ال: ثالثمئة  �شحب 

اأن  اأق��رب م�شرف؟ وكان  اأين يوجد  فرنك؟ 
اأجبته قائاًل: كل الم�شارف مغلقة في هذه 
ال�شاعة. ما العمل، اإذاً؟ ال �شك اأنكم تفهمون 
اأنه ال ي�شعني تم�شية الليل وفي حوزتي هذا 

المبلغ ال�شخم.
موؤكدين  لتهدئته  و�شعنا  ف��ي  م��ا  ك��ل  بذلنا 
ل��ه اأن���ه ف��ي ح���ال ���ش��ي��اع ه���ذا ال��م��ب��ل��غ، �شوف 
م�شوؤول.  ب�شكل  كا�شيي  وج��ون  اأن��ا  نت�شامن 
كانت ال�شاعة تقترب من الحادية ع�شرة لياًل 
عندما لم تعد بي قدرة على مقاومة النوم. 
ا�شتاأمنت كريكور لوروي، وكان ليلياً بامتياز، 
اأنه  الغد  في  اأخبرني  وق��د  ال�شاحب.  بطلنا 
الثانية �شباحاً وهو يحاول  اإل��ى ح��دود  لبث 
كل  ويمتع  ي�شكر  اأن  من  ليليان  ال�شهم  منع 
م��ن ي��ل��ت��ق��ون��ه، ث��م اق���ت���اده ف��ي ال�����ش��ب��اح اإلى 
محطة القطار كي ي�شّلمه اإلى م�شيره الذي 
لن يعدو كونه الم�شت�شفى والخلود الموعود 

به �شعراء هذه االأر�ش البائ�شة.

المو�سومة  ال��ذات��ي��ة  �سيرته  ف��ي 
�سعيدة"،  ذكريات  زرق��اء:  "فقاعات 
البلجيكي  والم�سرحي  ال�ساعر  �سعى 
 )1949  -  1862( مايترلينك  موري�س 
الحا�سل على جائزة نوبل للآداب عام 
عبور  تفا�سيل  ا�ستعادة  اإل��ى   1911
ال�سهير بول فرلين  الفرن�سي  ال�ساعر 
كاند.  ف��ي  وخ�سو�ساً  بلجيكا،  ف��ي 
ال�سياق  ه��ذا  في  بالإ�سارة  وحقيق 
الأكثر  بالمرحلة  العبور  هذا  ارتباط 
ال�ساعر؛  حياة  في  وا�سطراباً  �سخباً 
اأحداث  بعد  فرلين،  ي�سطّر  �سوف  اإذ 
كومونة باري�س عام 1870، اإلى اللتجاء 
لبلجيكا خوفاً من متابعة ال�سلطات له 
جاءت  ثم  ال��ث��ّوار.  منا�سرة  بتهمة 
بال�ساعر  والمريبة  العا�سفة  علقته 
فرن�سا  في  ب��داأت  التي  رامبو  اآرث��ر 
وا�ستمّرت في بلجيكا قبل اأن تنتهي 
باإطلقه الر�سا�س على رامبو في اأحد 
فنادق العا�سمة بروك�سيل عام 1873. 
الخ�سو�س  هذا  في  بالإ�سارة  وحقيق 
اأن هذه المحا�سرة النادرة تّمت  اأي�ساً 
فرلين  اأم�سى  بعدما  الأرج��ح  على 
�سنَتين في �سجن مدينة مون�س وبعد 
ذلك  يوؤكد  وما  برامبو.  علقته  انتهاء 
 - الن�س  التي ت�سّمنها  الإ�سارة  تلكم 
ال�سادر  "حكم"  ديوان  اإلى  ال�سهادة 
عام 1881. و�سوف يكت�سف القارئ في 
الدالة  ال�سمات  الكثير من  الن�س  هذا 
ولعل  فرلين؛  ل�سخ�سية  والمكّونة 
اأط��واره  وغرابة  بوهيمّيته  اأهّمها 
القوي. الأب�سنث  �سراب  على  واإدمانه 

موري�س مايترلينك

المنعم  ع��ب��د  وت��ق��دي��م:  ت��رج��م��ة 

ال�سنتوف

اأبراهام: اإ�شحق يا ابني، هل تعرف 
ما الذي �شاأفعله بك االآن؟

اإ����س���ح���ق: ن�����ع�����م، ي�����ا اأب����������ي، اأن�����ت 
�شتذبحني.

اأبراهام: اهلل اأمرني.
اإذا  اأب��ي،  اأتهمك به يا  ل��دّي ما  اإ�سحق: لي�ش 

كان عليك اأن تذبح، فاذبح.
اأبراهام: يجب اأن اأذبح، اأخ�شى اأنه لي�ش لدّي 

خيار.
على  تق�شو  اأن  ي��ج��ب  ال  اأف��ه��م،  اأن���ا  اإ�سحق: 

نف�شك، قم بب�شاطة وارفع ال�شكين علّي.
من  ر���ش��واًل  بو�شفي  ه��ذا  �شاأفعل  اأب��راه��ام: 

اهلل.
اأب����ي. قم  اأن���ت ر���ش��ول، ي��ا  اإ�سحق: ب��ال��ت��اأك��ي��د 
بو�شفك  ال�����ش��ك��ي��ن  وارف�����ع  ر����ش���واًل  ب�شفتك 

ر�شواًل على ابنك وحيدك الذي تحّبه.
اأبراهام: جّيد جداً، يا اإ�شحق، نّكد على اأبيك 
الم�شكين، اقلب مزاجي، كاأن هذا ال يكفيني.

اأب���ي؟ ق��م بهدوء  ي��ا  ال��ذي ينّكد  اإ�سحق: م��ن 
و�شفِّ بحركة اإلهية واحدة ابنك التع�ش.

اأبراهام: اأعرف، �شهل جداً اأن تتهمني، لي�ش 
هناك �شيء، لي�ش هناك �شيء، األِق باالتهامات 

على اأبيك القا�شي.
اأنت  اأتى ب�شيرة االتهامات،  اإ�سحق: ما الذي 
األي�ش كذلك؟ وعندما يقول  ر�شول من اهلل، 
لك اهلل اأن تذبح ابنك مثل الكلب فعليك اأن 

تجري وتذبحه. 
اأب��راه��ام: رائ���ع، رائ���ع، ه��ذا ه��و م��ا اأ�شتحّقه 
ف��ي ���ش��ّن��ي. األ����ِق ع��ل��ّي ك��ل االت��ه��ام��ات اإذا كان 
اأبيك ال�شيخ  األقها علّي، على  هذا �شُيريحك، 
ي�شعد  اأن  ه��ذا  �شّنه  في  الم�شطّر  والك�شير 
بك اإلى الجبل، واأن يقّربك اإلى المذبح، واأن 
�شيء  ك��ل  يحكي  اأن  كّله  ه��ذا  وبعد  يذبحك، 
الأّمك. هل تعتقد اأنه لي�ش لدّي ما اأفعله في 

�شّني هذه؟
اأن��ا ال  اأب���ي،  ي��ا  بب�شاطة،  اأفهمك  اأن��ا  اإ�سحق: 
تذبحني،  اأن  ي��اأم��رون��ك  الحقيقة،  ف��ي  اأ�شكو 
يَديك  تغ�شل  واأن  ب��ي��َدي��ك،  ن�شلك  تقطع  اأن 
يا  اذبحني  ف�شلك،  م��ن  م�شتعّد،  اأن��ا  ب��ال��دم، 

اأبي، اذبحني.
هكذا،  اأب���راه���ام: 
العزيز،  اب���ن���ي  ي����ا 
بابا  بم�شاعر  تلعب 
قليل  ب��ع��د  وال�����ذي 
���ش��ي�����ش��ب��ح اأب������اً بال 
اك�شر  اك�شر،  اأبناء. 
ق��ل��ب��ي، ي���ا اب���ن���ي يا 
ي�������ا من  م����ت����ع����ّل����م 
ت��ح��ت��رم وال����َدي����ك، 
بعيَنيك  اإل��ّي  انظر 
الوا�شعَتين، يا ابني 
ال���ح���ب���ي���ب، واب���ت���ر 
العاَمين  اأو  ال��ع��ام 
اللذين  االأخ��ي��َري��ن 
ت�����ب�����ق�����ي�����ا الأب������ي������ك 
العجوز من الحياة 

بعدك.
اإ����س���ح���ق: اأن���������ا ال 
اأف���ه���م���ك ي����ا اأب������ي، 
كل  اأن  ت����رى  اأن�����ت 
يرام  ما  على  �شيء 
اإذا  ج����ان����ب����ي،  م�����ن 
الأن  م�شتعداً  كنت 
بارد،  ب���دم  تقتلني 

الذي  ابن بهجتك  �شيخوختك،  ابن  تقتل  اأن 
اأن  بمعجزة،  الت�شعين  �شن  ف��ي  واأن���ت  اأت���اك 
تقتل العزاء الوحيد لك في الحياة، اإذا كنت 
م�شتعداً لهذا فهل �شاأكون اأنا من يقول لك: 
ال؟ ياأمرونك باأن تذبح، يا اأبي، اإذاً اقفز على 
�شاقيك واذبح، وال يكن لديك اأي اآالم �شمير 
والعياذ ب��اهلل. الأن��ه ما ال��ذي حدث في نهاية 
اأم��ر عظيم  االأم��ر هنا؟ تذبح طفاًل. هل هو 
يعني  وم��ا  و�شعيفاً؟  �شغيراً  طفاًل  تذبح  اأن 
اأ�شا�شاً؟  الطفل  يعني  وم��اذا  اأن تذبح طفاًل؟ 
هو  يذبحه  م��ن  يكون  عندما  خا�ش  وب�شكل 
اإلى  وباالإ�شافة  معتمداً،  ج��زاراً  ويكون  اأب��وه، 
ه��ذا فهو مجّرد ر���ش��ول؟ اذه��ب واغ��رز ن�شل 
واذبح  ب��اب��ا،  ي��ا  ال�شغير،  لحمي  ف��ي  ال�شكين 
خارجاً  ويندفع  ال��دم  ينفجر  حتى  حنجرتي 
يا  بقرة  اجعلني  بقرة.  دم  مثل  االأر����ش  على 
ات�شاعهما،  على  عيناي  تنفتح  وعندما  بابا، 
ل�شاني  وي����زرّق  محجَريهما  م��ن  وي��خ��رج��ان 
المه�شمة  ���ش��رخ��ات��ي  م���ع  خ���ارج���اً  وي��ت��دل��ى 
اأح����ط ال�شكين  ب���اب���ا،  ي���ا  االأخ����ي����رة، ف��ع��ن��دئ��ذ 
برقبتي واأنا، الذي من لحمك ودمك، اأتمّزق 
انتفا�شة  واأن��ت��ف�����ش  ال��م��ذب��ح  ع��ل��ى  ب��رج��ل��ي 
ياأمرونك  بابا،  يا  االأخيرة. طّيب،  االحت�شار 

باأن تذبح، اذبح.
اأبراهام: نعم نعم، هكذا هو االأمر، ما الذي 
يمكنني فعله، ولدُت الأكون �شحية. اأنا �شحية. 
والروح  العمر  بعد  تتلقاه  ال��ذي  المقابل  ما 
الوجه.  على  ب�شقة  الأبنائك؟  تمنحها  التي 
ال  لماذا  اأمكن؟  اإذا  ب�شميري  تلعب  ال  لماذا 
اأنا  اأح��اول  الحزن عندما  هاوية  في  ترميني 
في النهاية اأن اأنّفذ اأوامر ال�شماء؟ لماذا ال؟ 
�شخ�ش عجوز، واهن، رجله في القبر. عندئذ 
ربما، يا اإ�شحاقي، يا ابني المخل�ش، ربما تقوم 
رب��م��ا ت�شمح لي  وت��ه��رب؟  المذبح  ف��ج��اأة م��ن 
بالرك�ش وراءك بركبتي الواهنَتين؟ اأو ربما 
تخطف مني ال�شكين اأي�شاً، هه؟ لَم ال؟ ربما 
اذبح  اذب���ح،  وتذبحني؟  ال�شكين  اأن��ت  تم�شك 

اأباك ال�شعيف، هذا ما اأ�شتحقه بال�شبط. 
يا رحيم وحنون،  بابا،  يا  اأن��ت،  اذب��ح  اإ�سحق: 

اذبحني يا بابا، يا قّدي�ش.

اأبراهام: اقتل اأباك، يا ل�ش، اقتله.
اإ�سحق: اذبح، يا بابا، يا مثالي، يا بابا، يا ذا 

القلب اليهودي الحار، اذبح!
اأبراهام: ادفن اأباك الوحيد يا حقير.

اللحم  واأجلب  اقطع  بابا،  يا  اقطع،  اإ�سحق: 
لماما.

اأب���راه���ام: ي���ا ق���ات���ل. )ي��م�����ش��ك اإ���ش��ح��ق من 
حنجرته( ارقْد!

اإ�سحق: �شوت! �شوت! اأ�شمع �شوتاً!
اأبراهام: اأّي �شوت؟ ارقد!

تمّد  "ال  ي��ق��ول  ال�����ش��وت  اأع����رف.  ال  اإ�سحق: 
يدك على ال�شبي".

اأبراهام: لم اأ�شمع �شيئاً.
ت�شمع  ت��ع��د  ل��م  ط��وي��ل��ة  ف��ت��رة  م��ن��ذ  اإ�سحق: 
يدك  تمّد  "ال  ثانية:  يتكّرر  ال�شوت  ج��ّي��داً. 

على ال�شبي"، األم ت�شمع؟
اأبراهام: ال.

على  ي���دك  ت��م��ّد  "ال  ل����ك...  اأق�����ش��م  اإ�سحق: 
ال�شبي".

)�شمت. يتركه اأبراهام(

اإ�سحق: اأبي، اأق�شم لك اأنني �شمعت �شوتاً من 
ال�شماء.

اأب��راه��ام: )ب��ع��د ف��ت��رة م���ا( ط��ي��ّب. اإذا كنت 
اأنا، كما قلَت،  �شمعت، فبالتاأكيد اأنت �شمعت. 

اأ�شّم تقريباً.
اأنني من  اأنت تعرف  اإ�سحق: مئة في المئة، 
جانبي كنت م�شتعداً، لكن ال�شوت هو �شوت. 
)�شمت(. اأنت راأيت بنف�شك اأنني من جانبي 
كان االأمر على ما يرام. )�شمت( بالن�شبة اإلى 
كلينا ك��ان االأم��ر على ما ي��رام. )�شمت( من 
جانبنا كان االأمر على ما يرام، األي�ش كذلك 
اأبي )�شمت(، كل �شيء انتهى ب�شكل جّيد،  يا 

يا اأبي، لماذا اأنت حزين؟
اأف��ّك��ر ف��ي م��ا �شيحدث م��ع االآباء  اأب��راه��ام: 
االآخرين الذين �شي�شطرون اإلى ذبح اأبنائهم، 

من �شينقذهم؟
من  ي��اأت��ي  اأن  دائ��م��اً  لل�شوت  يمكن  اإ�سحق: 

ال�شماء.
اأبراهام: )بت�شليم( طّيب، كما تقول.

بمنا�سبة مرور اأربعين عاماً على حرب 
ال�ستنزاف، اأفردت �سحيفة "يديعوت 
عن  ملفاً  الإ�سرائيلية  اأحرونوت" 
الإ�سرائيلي  منظورها  من  الحرب، 
اإع��ادة  م��واده  اأب��رز  من  كان  بالطبع، 
ال�سعرية  الم�سرحية  من  م�سهد  ن�سر 
والم�سرحي  لل�ساعر  الكبانيه"  "ملكة 
وقتها  اأث���ار  وال���ذي  لفين،  ح��ان��وخ 
اإ�سرائيل،  في  عليه  العارم  الغ�سب 
لكونه عّبر، بلغة �ساخرة وهزلية، عن 
الإ�سرائيلية،  الحروب  لحماقة  رف�سه 
اإ�سرائيليين  زعماء  بال�سخرية  وتناول 
مثل غولدا مائير ومو�سيه ديان. هذا 
هنا،  له  ترجمة  نقّدم  الذي  الم�سهد 
ي�سرح كيف اأن اإ�سرائيل هي دولة تاأكل 
اأبناءها وتقّدمهم على المذبح، ب�سكل 
مبّررات  اإلى  وباللجوء  منطقي،  غير 
ي�سخر  ل  فح�سب.  واإع��ج��ازي��ة  دينية 
الإ�سرائيلية  الذهنية  من  هنا  لفين 
التراث  من  واإنما  فح�سب،  الع�سكرية 
الديني اليهودي الذي ما يزال ي�سّكل 
ويمزج  العبرية،  للدولة  المرجعية 
�سعري  م�سهد  في  هاتين  �سخرّيَتْيه 
واحد عن اأبراهام واإ�سحق. الم�سرحية 
تّم رف�سها يومذاك من هيئة الرقابة 
اأن  غير  والم�سرحيات،  الأف��لم  على 
الهيئة تراجعت في ما بعد عن قرارها 

عندما طولبت بتبريره.

حانوخ لفين
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نبذت العرب قديماً ال�شعراء ل�شعف 
اأو  ب��ق��اع��دة  الإخ��الل��ه��م  اأو  �شعرهم 
الأن  اآخ��ري��ن  نبذت  لكنها  ب��اأخ��رى، 
ل��ل��ذائ��ق��ة في  ُم��ق��ل��ق��اً  ك���ان  �شعرهم 
م�شتواها العام، ولعل من اأو�شح االأمثلة التي 
وما  الكبرى  ال�شعرية  االنعطافات  ن�شوقها 
وفي  وحديثاً.  قديماً  و���ش��ّد،  نبذ  من  القته 
القرن  �شتينيات  التفعيلة،  ق�شيدة  ظ��ه��ور 
النثر  اأو قبلها، ق�شيدة  الما�شي، ثم الحقاً، 

المنبوذة حتى االآن، لنا اأ�شطع االأمثلة.
البراعة"  و���ش��ح��ر  ال��ب��الغ��ة  "�شّر  ك��ت��اب  ف��ي 
ق�شماً   )1038  -  961( الثعالبي  يخ�ش�ش 
كاماًل للنبذ اأو "الذّم"، وفي ذلك  يقول عن 
"اأبيات  المثال:  �شبيل  على  المنبوذ  ال�شاعر 
من  وال  وح��ك��م��ه،  ال�شعر  محكم  م��ن  لي�شت 
اأح����رار ال��ك��الم وغ����رره. �شعر ال ح���الوة فيه 
رديء  ال�����ش��ن��ع��ة،  �شعيف  �شعر  ط����الوة.  وال 
ال�شيغة، بغي�ش ال�شبغة. قد جمع بين اإقواء 
واإبطاء، واإخطاء واإبطاء. ما قطع �شعرة، وال 
ثقيل  العبارة،  بارد  �شاعر   )...( �شقى قطرة 
االإ�����ش����ارة. ه��و م��ن بين  اال���ش��ت��ع��ارة، بغي�ش 
�شعره  يلب�ش  ل��م  ب��ال��ع��راء.  منبوذ  ال�شعراء، 
وال  در����ش���ه،  يطيب  ال  �شعر  ال���ح���الوة.  ح��ّل��ة 

يخف �شرده".
م���ن ال��م��الح��ظ اأن ق�����ش��م��اً م��ه��م��اً م���ن كالم 
ناهيك  �شكلّي،  الإخ��الل  مخ�ش�ش  الثعالبي 
بما  المتعلقة  الوا�شحة  الكثيرة  بالعبارات 
"ال�شيغة"،  ث��ّم  "ال�شنعة"  منها  �شكلّي،  هو 
م���ا ي��ج��ع��ل��ن��ا ف���ي ���ش��ي��اق ه���و اأب���ع���د م���ا يكون 
الأن  منبوذ،  �شعرّي  معنى  اإل��ى  االإ���ش��ارة  ع��ن 
ال��ع��رب ك��ان��ت ت��ع��ّول ك��ث��ي��راً ع��ل��ى م��ا ن�شّميه 
"الحالوة  ذل��ك  ي��وؤك��د  "المو�شيقى"،  ال��ي��وم 
فلم  �شاهدنا،  ف��ي  ال��م��ذك��ورت��ان  والطالوة" 
اأو  �شاعر  قول  ا�شتح�شان  يبدو  ما  على  يكن 
بل  المعاني،  من  يرّكبه  لما  ما  عربّي  ناثر 
ت�شتح�شنه  اأن  �شرط  اأي معنى  لكيفية �شوغ 

االأذن.
يبكي  بالعري.  ُنبذ  كئيب  كاتب  من  "فكم 
�شوطري.  اأب���ي  م��ن  اآون���ة  فيكل  مقلته  اب��ن 
ح��ظ��ه ك����م����داده. و�����ش����واد ث���وب���ه م���ن ال����درن 
اأ�شيق  �����ش����واده. وم���ج���رى رزق�����ه  اأ����ش���د م���ن 
األّم  م��ن ثقب قلمه وخ��رق��ه. وق��د ق��ال م��ن 
به من �شوء حالة االأل���م: وم��ن ذا ال��ذي في 
القرطا�ش  يلعن  وال  حالتي/  يب�شر  النا�ش 
في  ورد حرفياً  الكالم  والقلم"، هذا  واللوح 
في  االألباب  ونزهة  االغتراب  "غرائب  كتاب 
ال��ذه��اب واالإق��ام��ة واالإياب" ال��ذي خ�ش�شه 
االألو�شي لعلماء وكّتاب و�شعراء لم ُتن�شفهم 
بالتفكير  واالن�شغال  الكتابة  فكانت  الدنيا 
من االأ�شباب التي جعلتهم تع�شاء في حياتهم 
وغالباً ما انتهى بهم المطاف انتهاء ال يليق 
المعرفية  ب��م��زاي��اه��م  وال  معرفتهم  ب�شعة 
القليل  ال�����ش��اع��ر  ي��ق��ول  ك����اأن  االإن�����ش��ان��ي��ة  اأو 
اأحد  المو�شلي،  اأفندي  الدين  عالء  الحظ 
اأ�شاتذة االألو�شي، وهو على م�شارف الموت: 

واأخذُت في كفني علوماً لم اأجد
من يحفظّن حقوقها وي�شوُن

ورقيق اأ�شرار جعلت لها الح�شا
م�شتودعاً هي في الدفين دفيُن

اإلى الذهن هنا: ما  ال�شوؤال الذي يتبادر  اإن 
مثل  �شنعت  التي  الظروف  اأو  االأ�شباب  هي 
هوؤالء في ما�شي ثقافتنا العربية؟ وكم من 
المواهب التي ُدفنت في ما�شينا العربي دون 
ترك اأثر لالحقين، خ�شو�شاً اأن �ُشُبل تجميع 
ال��م��ك��ت��وب ق��دي��م��اً ل��م ت��ك��ن م��ت��ن��ّوع��ة؟ �شوؤال 
قبيل  م��ن  عنه  االإج��اب��ة  اإل���ى  ال�شعي  يعتبر 
والمبدعين  وال�شعراء  الكّتاب  حا�شر  فهم 
العرب الذين اإن اعُتبروا محظوظين ف�شوف 

تعرفهم ما اإن تخطفهم يد المنّية.
االغتراب"  "غريب  ك��ت��اب��ه  ك��ت��ب  االأل��و���ش��ي 
اإثر رحلة تعلُّم عاد بعدها مكتئباً مّما القاه 
وت�شابك  تق�شيماً  االأق��ل  العربي  القطر  في 
خ��ط��وط ف���ي خ��ري��ط��ت��ه  اآن�����ذاك ف���ي القرن 
كتابة هذا  له  الثالث ع�شر ميالدي. فمّثلت 
باالإياب  عيني  ق��ّرت  "ولما  ت��داوي��اً:  الكتاب 
اآالم االكتئاب وفزت  وفّرت عّني وهلل الحمد 
اأفرد  اأن  اأحببت   )...( والعيال  االأه��ل  بروؤية 
واإياباً  ذهاباً  كان  ما  فيه مجمل  اأجمع  كتاباً 
ورب��م��ا اأح���ّل ف��ي رح��اب��ه م�شكاًل واأّت�����ش��ل في 
اأب����واب����ه م��ج��م��اًل واأ����ش���ت���وف���ي ح�شب  ب��ع�����ش 
االإمكان ما كان لي في االإقامة معر�شاً عن 
القيامة  ي��وم  اإل���ى  ل��م يمكني ذك��ره��ا  اأ���ش��ي��اء 
�شمائه  ف��ي  ُمطلعاً  االأج��ّل��ة،  بع�ش  مترجماً 

�شمو�شاً وبدوراً واأهّلة".
هذه البدور وال�شمو�ش واالأهّلة لي�شت �شوى 
ا�شتعارات لمن القاهم من عظماء ومفكرين 
ابن  ُينبذ  كما  منبوذين  اأهلهم  بين  يعانون 
من  نبذوا  من  اأو  نف�شها  الزانية  اأو  الزانية 

كّتاب و�شعراء في العراء كالجيف.
فيل�شوفاً  اأو  ���ش��اع��راً  اأو  ك��ان  ك��ات��ب��اً  ال��م��ب��دع  
ما  ف��ي  االآخ��ري��ن  يلتقي  اجتماعياً  كائناً  اأو 
ن�شطلح عليه باليومّي الذي مّثل منذ القدم 
الكاتب وغايته،  بين  اأو معطاًل يحول  ثقاًل 
ف��ه��ا ه��و ال��زم��خ�����ش��ري ي��ع��ّب��ر ع��ن ن��دم��ه على 
زواجه وما تبعه من التزامات وعوائق اأّثرت 

على م�شروعه المعرفي:
تزّوجت لم اأعلْم، واأخطاأت لم اأ�شْب

فيا ليتني قد متُّ قبل التزّوِج
فو اهلل ما اأبكي على �شاكني الثرى

ولكنني اأبكي على المتزّوِج

هكذا يتقاطع الزمخ�شري مع االألو�شي القائل 
وهو يوّدع عائلته قبيل رحلة بحثه وتعّلمه:

هواي ورائي، والم�شير خالفه،
فوجهي اإلى بلٍخ وقلبي اإلى الكرِخ

ل��ك��ّن ه����ذا االرت����ب����اط ب��ال��ي��وم��ي ق���د ينتهي 
ب�شببه الكاتب فُي�شاب ب�"ال�شكات االإبداعي" 
ويكفي  ت��ح�����ش��ى،  ذل����ك ال  ع��ل��ى  واالأم���ث���ل���ة 
"غربة  ك��ت��اب  ف��ي  ورد  م��ث��ال  اإل���ى  ن�شير  اأن 
الزيارتي  ال��ع��ل��ي  م�����ش��ط��ف��ى  االغتراب": 
"ا�شطّره  ال��ذي  وال�شاعر  والفقيه  الكاتب 
�شعف الحال، ف�شلك طريق االكت�شاب لدفع 

�شرورة العيال".
اأمر يوؤكده ما ورد في كتاب "معجم االأدباء" 
ل��ي��اق��وت ال��ح��م��وي ع��ل��ى ل�����ش��ان اب���ن مختار 

ال�شاعر الفقير، اإذ يقول:
يا بلدة فيها الغنّي مكّرٌم
والعلم فيها مّيت مقبوُر

العرب،  لدى  العام قديماً  الظرف  اأفرز  لقد 
وما يزال، تعار�شاً وا�شطداماً بين الم�شتغل 
قبيلًة  المجتمع،  وبين  واالأفكار  الكالم  على 
ال��ن��ب��ذ من  اأو  ال����ذم  ف��ك��ان  اأو م��دي��ن��ة،  ك����ان 
النقد بمختلف  وك��ان  ال��ع��ادي  التكّتل  ط��رف 
مظاهره من طرف الفرد الكاتب اأو ال�شاعر 
منعرجاً  التعار�ش  هذا  بلغ  وقد  المفّكر.  اأو 
خطيراً مع ما ي�شّمى "�شعر ال�شعاليك" بين 
عرب ما قبل االإ�شالم، الأنه مّثل تكتاًل واعياً 
من طرف منبوذين عارفين ومثقفين، و�شل 
اإلى حّد العنف الفكري والج�شدّي. �شّم تكّتل 
متمّردين  مثقفين  اأي  �شعراء،  ال�شعاليك 
الن�شب،  نبذوا  اأف���راد  لكنهم  االأع���راف،  على 
بن  )ال�شليك  �شود  لحب�شيات  اأب��ن��اء  فمنهم 
وتعني  ال�شنفرى...(.  ���ش��ّراً،  ت��اأّب��ط  ال�شلكة، 
معانيها،  م��ن  معنى  ف��ي  "�شعلوك"،  كلمة 
الفقير الذي يقيم على تخوم القبيلة بعدما 

بات مهّدداً ومطروداً اأو مخلوعاً )حال قي�ش 
ب��ن ال���ُح���دادي���ة(، ف��ع��روة ب��ن ال����ورد ك���ان من 
ويغير  ال�شعاليك، فيطعمهم  الذين جمعوا 
وهو واع بالمفارقة التي يخو�شها، اإذ ورد في  

"االأغاني" قوله:
اأتهزاأ مني اأن �شمنَت واأن ترى

بج�شمَي م�ّش الحق، والحق جاهُد
اأفّرق ج�شمي في ج�شوم كثيرة
واأح�شو قراح الماء والماء بارُد

ه���ي م��ف��ارق��ة ان�����ش��ل��خ ع��ب��ره��ا ���ش��م��ي��ر االأن����ا 
"نحن" القبلية، وها هو يقول  الفردية عن 

في ذلك:
واإن بعدوا ال ياأمنون اقترابه
ت�شّوف اأهل الغائب المتنظر

ويقول ال�شعلوك عمر بن البراق:
األم تعلمي اأن ال�شعاليك نومهْم

قليٌل اإذا نام الدثوُر الم�شالُم

اإن���ه���ا ���ش��ع��ل��ك��ة واع���ي���ة ي��ت��ج��ّل��ى ف��ي��ه��ا القلق 
الفردي، فقد كان ال�شاعر عارفاً بقيمة نف�شه 
الر�شالة  ي�شبه  م��ا  وي��ح��م��ل  القبيلة،  ت��ج��اه 
يفهمها  ك��م��ا  ول��ي�����ش��ت  ل��ج��م��ه��وره،  المقلقة 
الكثيرون على اأنها خروج على القانون ب�شفة 
اأ�شره  اإث��ر  فال�شنفرى  ومجانّية،  اعتباطية 
من طرف اأعدائه وقد طالبوه باأن ين�شدهم 

�شعراً، قال:"اإنما الن�شيد على الم�شّرة".
اإنها كلمة تترجم بمهارة قلق ال�شاعر وا�شتياءه 
م��ّم��ا ي��ل��ق��اه م��ن ع��ن��ف غ��ي��ر الئ���ق ب�شخ�شه.
انظروا ما يقول ال�شليك ال�شعلوك المن�شوب 
التي ورث  ال�ّشوداء  العبدة  ال�شلكة؛  اأّمه  اإلى 
�شوادها: "الّلهم اإنك تهّيئ ما �شئت لما �شئت 
اإذا �شئت، الّلهم اإّني لو كنت �شعيفاً كنت عبداً 
ولو كنت امراأة اأمة، اللهم اإني اأعوذ بك من 

الخيبة فاأما الهيبة فال هيبة".
لقد تمّيز �شعر ال�شعاليك عن �شعر ال�شعراء 
بوح�شّية  وق��ت��ذاك،  "المكّر�شين"  الطّيعين 
م��ع��اٍن ج��دي��دة ال تخفى  االأل��ف��اظ وبم�شا�ش 

على القارئ.
اأ���ش��ا���ش انتماء  اأي�����ش��اً ع��ل��ى  ون���ب���ذت ال���ع���رب 
ال�شاعر اأو الكاتب اإلى منطقة من المناطق، 
ول��ع��ّل اأخ��ط��ر ذل��ك م��ا ورد ف��ي كتاب "اأخبار 
ولي، فلّما �ُشئل اأبو تمام عّما  اأبي تّمام" لل�شّ
بكار  بن  مخلد  هجائية  على  �شيرّد  ك��ان  اإذا 
فلو  م��ن��ه،  ي��رف��ع  قال:"الهجاء  ال��م��و���ش��ل��ي 
اأن  اأي  المو�شل"،  م��ن  ك��ان  لما  �شاعراً  ك��ان 
المو�شل ال يمكن اأن ُتخرج �شاعراً، وفي ذلك 
االأموي  "االأعاجم" )العهد  ي�شّمى  لما  نبذ 
المعّري  اأبو العالء  خ�شو�شاً(، والذي عا�ش 
راف�شاً له؛ اإنه ما يترّدد اليوم و�شط خريطة 
�شاحات  بمركزية  المتمّيزة  العربية  الثقافة 

دون اأخرى.
ونبذت العرب على اأ�شا�شي اأخالقي وخلقي.
"االأغاني"  ف��ي  و�شفه  ورد  مثاًل  الحطيئة 
على هذه ال�شاكلة: "كان الحطيئة �شجعاً...

دنيء النف�ش كثير ال�شّر قليل الخير، بخياًل، 
وفي  اإل�����خ.  الدين"...  ف��ا���ش��د  ال���ه���ي���اأة،  رّث 
المقابل كان الحطيئة هّجاء ُعرف عنه قول 
الحّق اإلى حّد اأنه ذات يوم لّما لم يجد اإن�شاناً 

، قال: يهجوه ب�شرٍّ
اأبت �شفتاي اليوم اإال تكّلما

، فما اأدري لمن اأنا قائلْه؟ ب�شرٍّ

اإثره مو�شوعاً لهجائه،  وبعد بحث لم يجد 
اأب�����ش��ر وج��ه��ه ع��ل��ى �شفحة م���اء ف��ي حو�ش 

فقال هاجياً نف�شه:
اأرى لَي وجهاً �شّوه اهلل خلقه
فُقّبح من وجه وُقّبح حاملْه

محكمة  واأم���ام  ع���ام،   3000 قبل 
الأثينيين، �سّبه �سقراط نف�سه بالذبابة 
"لو  لتنّبههم:  النا�س  تل�سع  التي 
اأنكم اأخذتم بن�سيحتي لأبقيتم على 
الذي  كالنائم  غا�سبون  لكنكم  حياتي. 
كما  في�سفعني،  غفوته  من  اأنّبهه 
وتقتلونني  اآنيتو�س،  عليكم  ي�سير 
تم�سون  وبذلك  و�سهولة،  ي�سر  في 
بقية اأعماركم في النوم، اإل اإذا اأر�سل 
يل�سعكم". اآخ��ر  �سخ�ساً  اإليكم  اهلل 

مادة "نبذ" في "ل�سان العرب" تعني 
َطْرح ال�سيء من يده اأمامه اأو وراءه.  
ُنِبَذ من  فنبذ نبذاً ونبيذاً، والنبيذ: ما 
ع�سير ونحوه. والمنبوذ هو ابن الزانية 
اأي الل�سرعي الذي ل تجوز �سهادته. اأبو 
الهيثم القر�سي حّدث عن �سمرة بن 
ربيعة عن رجاء بن جميل عن ربيعة بن 
اأبي عبد الرحمن قال: "ل تجوز �سهادة 
في  مملوكة".  اأّم��ه  لعّل  المنبوذ، 
عبارة  تعني  هل  وال�سعر  الكتابة  حال 
"الكاتب المنبوذ" من ل تجوز كتابته، 
والذي ُينبذ نبذ النواة كما ت�سير العبارة 
العرب"؟  "ل�سان  في  الواردة  العربية 
المنبوذ  بين  علقة  ثمة  اأن  الحا�سل 
والنبيذ، وفي ذلك دللة خا�سة: فهل 
من ُنبذ من كّتاب منذ ظهور الإ�سلم 
لدى العرب كان ب�سبب نبيذهم كاأبي 
�سمن  من  وغيرهما  وب�سار  النّوا�س 
�س هذه المقالة لها؟ اأ�سباب اأخرى نخ�سّ

�سالح بن عّياد

جواري  من  جارية  ابن  الحطيئة 
كره  اإل����ى  ينتهي  العب�شي  م��ال��ك 
�شعري  ج��ّو  ف��ي  وتقبيحها  نف�شه 
عربّي مغلق و�شارم، رجز ق�شائده 
ربما الأن �شهولة الرجز وحده ما 

ي�شع األمه العميق وال�شعب.
العربي  ال�شاعر  لدى  الهجاء  هل 
القديم �شوى موقف  يتخذه من 
فرد اأو مجموعة اأو قبيلة  الأ�شباب 
ت��خ��ت��ل��ف وت���ت���ن���ّوع اإل�����ى درج�����ة اأن 
الهجائية  الق�شائد  م��ن  ق�شيدة 
قد تت�شّبب في نبذ ال�شاعر اأو حتى 
قتله كما ح�شل للمتنّبي الذي ُقتل 
ب�شبب هجائه �شّبة بن يزيد، على 
يد اأحد اأقربائه وهو فاتك بن اأبي 
الق�شيدة  ومطلع  االأ�شدي،  جهل 

كما هو معروف:
ما اأن�شف القوم �شّبْه

واأّمه الطرطّبْه
 

الذين  ال��ع��رب  وال��ك��ّت��اب  ال�شعراء 
ورثاثة  الخلقة  ب��دم��ام��ة  ُع��رف��وا 
ال����ث����ي����اب ك���ث���ر ل���ع���ل اأ����ش���ه���ره���م: 
المعّري، ب�شار بن برد، الجاحظ، 
اأب�����و ال�����ش��م��ق��م��ق... وه�����ذه اأم����ور 
اأّث����رت ف��ي م��ا كتب ال��ك��ات��ب اأو ما 
المجدور  فالمعّري  ال�شاعر.  قال 

الوجه واالأعمى يقول في ذلك:
اأراني في الثالثة من �شجوني

فال ت�شاأل عن الخبر النبيِث
لفقدي ناظري ولزوم بيتي

وكون النف�ش في الج�شد الخبيِث

دون  ح����ال  الخبيث"  "الج�شد 
م���ع���رف���ة م���وه���ب���ة ال����ع����دي����د من 
ف��ي حياتهم،  وال�����ش��ع��راء  ال��ك��ّت��اب 
بن  اإن�شاد محمد  فالر�شيد رف�ش 
الوجه  الم�شفّر  العماني  ذوؤي���ب 
االأ�شمعي،  رواي����ة  ح�شب  دائ���م���اً، 
الأن عليه "قلن�شوة طويلة وخفان 
الر�شيد:  له  ق��ال  وق��د  �شاذجان"، 
وعليك  اإال  تن�شدني  اأن  "اإياك 
وخفان  ال���ك���ور  ع��ظ��ي��م��ة  ع��م��ام��ة 
كتاب  ف���ي  ذل����ك  )ورد  دلقمان" 
قتيبة  الب��ن  وال�شعراء"  "ال�شعر 

الدينوري(.
عارفاً  ال���ن���اث���ر  اأو  ال�����ش��اع��ر  ك����ان 
اإلى تجاوز اآالمه  بعذاباته، �شاعياً 
في �شبيل ما يختلجه من ر�شالة.
ال�شاعر  م��ط��ي��ر  ب����ن  ال��ح�����ش��ي��ن 
كتاب  ف����ي  ال���ع���ّب���ا����ش���ي  االأم����������وي 
المعتز  البن  ال�شعراء"  "طبقات 
يف�شح عن هذا االألم ذي المنحى 

الوجودي قائاًل:
خليلّي هذي زفرٌة اليوم قد م�شْت

فما بعد مّي زفرة قد اأطّلِت
ومن َزَفرات لو ق�شدن قتلنني

تق�ّش التي تاأتي التي قد توّلِت

وقد اأنتجت الظروف العامة التي 
ب�شرائحه،  "العارف"  ي��ع��ي�����ش��ه��ا 
اآخرين  ال��ه��ّج��ائ��ي��ن،  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 
وهزلهم  ب�����ش��خ��ري��ت��ه��م  ُع�����رف�����وا 
االأ�������ش������ود، ول����ع����ّل اأ����ش���ه���ره���م اأب����ا 
الذي  الفقير  الدميم  ال�شمقمق 
وردت اأخباره في كتاَبي "االأغاني" 
منها  �شافيًة؛  الفريد"  و"العقد 
فاقته  ب������رد  ب����ن  ب�������ش���ار  �����ش����ك����واه 
واح���ت���ي���اج���ه، م���ا ج��ع��ل م���ن ب�شار 

اأنه كان  كائناً متعاطفاً معه حتى 
يدفع له في كل �شنة مئَتي درهم 

وكان ي�شّميها "الجزية".
ال�شعر  م���ن  ال��م��رح��ل��ة  ه����ذه  ف���ي 
نوعاً  اإن  القول  ن�شتطيع  العربي 
اأدب  ونق�شد  بالتبلور،  ب��داأ  اأدب��ي��اً 
ب��و���ش��ف دقيق  ال��م��ت��م��ّي��ز  ال��ف��ق��ر 
والبيوت  وال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ل��الأ���ش��ي��اء 
الفقيرة واالأك���ل، وم��ن ذل��ك قول 

اأبي ال�شمقمق:
برزُت من المنازل والقباِب

فلم يع�شر على اأحد حجابي
فمنزلَي الف�شاء و�شقف بيتي

�شماء اهلل اأو قطع ال�شحاِب
فاأنت اإذا اأردت دخلت بيتي
علّي م�شّلماً من غير باِب
الأني لم اأجد م�شراع باٍب

يكون من ال�شحاب اإلى التراِب

تف�شيلياً  و�شفاً  معتمداً  قوله  اأو 
دقيقاً لما حوى منزل اأحد االأغنياء:

الجردق الحا�شر مع ب�شعٍة
من ماعز رخ�ش ومن طيِر

وجّرة تهدر مالآنًة
تحكي قراط الق�ّش في الديِر

وُحّبة دكناء ف�شفا�شة
وطيل�شان ح�شن النيِر

تبدو  هزلي  بَنَف�ش  يقول  اأن��ه  كما 
عليه م�شحة �شوداء بجالء:

لي�ش لي، لكن اإذا قي�
�ل: لمن ذا؟ قلت: ذا ل�ي

ولقد اأفل�شُت حّتى
محت ال�شم�ش خيالي

ولقد اأفل�شت حّتى
حلَّ اأكلي لعيالي

تراثنا  في  ال�شمقمق  اأب��ي  واأمثال 
بينهم  م����ن  ل���ع���ّل  ك���ث���ر،  ال���ع���رب���ي 

الح�شن بن هانئ القائل:
الحمد هلل لي�ش لي ن�شٌب
فخّف ظهري وقل زّواري

من ن�شرْت عيُنه اإلّي ف�قْد
اأحاط علماً بما حوت داري

جهرَي في البيت كامن وعلى
مدرجة الرائحين اأ�شراري

فيها  ي�����ش��ف  اأخ�����رى  ق�����ش��ي��دة  اأو 
المتناق�شة  ال�����ش��اك��ل��ة  ع��ل��ى  بيته 
نف�شها؛ الهزل االأليم اأو ال�شخرّية 
اإليها  ال��ف��رد  ي�شل  التي  المريرة 

في اأوج نكبته:
لي�ش اإغالقي لبابي اأّن لي

فيه ما اأخ�شى عليه ال�شرق�ا
اإّنما اأغلقته كي ال َيرى

رقا �شوَء حالي من يمّر الطُّ
منزل اأوطنه الفقر فلو

يدخل ال�شارق في�ه �ُشَرق�ا

المعدل  بن  ال�شمد  عبد  ق��ول  اأو 
الوارد خبره في "االأغاني":

يتم�ّشى في ثوب ع�شب من العّز
ى على عظِم �شاقه م�شدوِل

دّب في راأ�شه خمار من الجو
ع �شرى حمزة الرحيق ال�شموِل

فبكى �شجوه وحّن اإلى الخب����
������ز ون������ادى ب��زف��رٍة وع����وي�������ِل

يروي  الزمان"  "ذيل  كتاب  وف��ي 
زين الدين الذي كان يعمل لدى 
���ش��ي��اء ال��دي��ن ال�����ش��ه��رزوردي في 
ه�، اإذ هو في �شوق  دم�شق عام 588 
الخوا�شين بالمدينة جال�شاً وقف 
والثياب،  ال��ح��ال  "رّث  ���ش��اّب  عليه 
ظ����اه����ر االك�����ت�����ئ�����اب، ع���ل���ي���ه اأث�����ر 
ال�شمرة  م��ائ��ل  وال��ف��اق��ة  ال��م��ر���ش 
اأبيات  فيها  ورق��ة  فناولني   )...(
فقلت:  ح��ال��ه،  ف��ي��ه��ا  ي�شكو  ���ش��ع��ر 
فرحمته  نعم،  ق��ال:  �شعرك،  ه��ذا 
ف���ي �شياء  اأب���ي���ات���اً  وق���ل���ت: ان��ظ��م 
الأحملها  ال�������ش���ه���رزوردي  ال���دي���ن 

اإليك واأ�شتمنحه لك". 
ال�شعراء  ه����وؤالء  ي��ت�����ش��ّور  وبينما 
عدم  اأو  ن���ب���ذه���م  ب�����ش��ب��ب  ج����وع����اً 
ال�شعراء  ط��ب��ق��ة  ف����ي  ت��م��اث��ل��ه��م 
االأول����ى، وذل��ك الأ���ش��ب��اب ربما هي 
اأدبي،  اأو  ف��ّن��ي  تق�شيم  ع��ن  بعيدة 
ينعم اآخرون في بالطات الملوك 
ويكتبون  ي���م���دح���ون  واالأم����������راء 
بين  الفرق  ذا  وه��و  الطلب،  تحت 
الهام�شّي والمكّر�ش، والذي تفاقم 
عبر الع�شور في الثقافة العربية.

"معجم  ف�����ي  ورد  م�����ا  ان�����ظ�����روا 
محّمد  ب�����ن  الأح�����م�����د  االأدباء" 
اأ�شود  ي��ك��ون  )ورب���م���ا  االإف���ري���ق���ي 
المعروف  الإف���ري���ق���ّي���ت���ه(  ال���ل���ون 

بالمتيم، متحّدثاً عن االأدباء:
وفتية اأدباء ما علمتهُم

�شبهتهم بنجوم الليل اإذ نجموا
فّروا اإلى الراح من خطب يلّم بهم

فما درت نوب االأيام اأين هُم
وف����ي اأح����ي����ان اأخ������رى ي���دف���ع هذا 
العزلة،  اإل���ى  ب��ال��ع��ارف  ال��ت��ع��ار���ش 
 - الوطواط )1235  �ش  وقد خ�شّ
1318( باباً كاماًل لعزلة العارفين 
الخ�شائ�ش  "غرر  ك���ت���اب���ه  ف����ي 
اأكثرهم  اأن  ورغ����م  الوا�شحة"، 
عقائدية  الأ�شباب  النا�ش  اعتزلوا 
ودي���ن���ي���ة م��ت��ج��ّن��ب��ي��ن االخ���ت���الط 
بع�شهم  ف����اإن  وغ���ي���ره،  ب��ال��ف�����ش��اد 
الأ���ش��ب��اب معرفية  اع��ت��زل  االآخ����ر 
ي��ق��ول بح�شب  ف�����ش��اع��ر  ث��ق��اف��ي��ة، 

كتاب الوطواط:
واأفردني عن االإخوان علمي

بهم، فبقيت مهجور النواحي
فكم ذّم لهم في جنب مدٍح

وجّد بين اأثناء المزاِح
والفيل�شوف الغزالي يقول:

ِد ال تجزعّن لوحدٍة وتفرُّ
د في زمانك فازدِد ومن التفرُّ

"غرر  ك����ت����اب  ف����ي  ورد  اإن�������ه  ث������ّم 
قول  الوا�شحة"  ال��خ�����ش��ائ�����ش 
الح�شن  ي�����ش��األ  ال���ث���وري  ���ش��ف��ي��ان 
من  ع���ل���ى  "دّلني  ال����ب���������ش����ري: 
ال  �شاّلة  تلك  فقال:  اإليه،  اأجل�ش 

توجد".
اإنها غربة المثّقف العتيقة بما في 
الغربة من وع��ي، وم��ا في انعزال 

النا�ش من عذابات:
و�شار بالوحدة م�شتاأن�شاً
يوح�شه االأقرب واالأبعُد

مريريدا 
بُت بمريريدا، مريريدا ُلقِّ

ال�شجر   ����ش���ف���دع���ة  م����ري����ري����دا 
الر�شيقة في الحقول

ل��ي�����ش ل����دّي، ل��ي�����ش ل����دّي عيناها 
الذهبيتان

ل��ي�����ش ل�����دّي، ل��ي�����ش ل����دّي عنقها 
االأبي�ش

ل�����دّي ثوبها  ل��ي�����ش  ل�����دّي،  ل��ي�����ش 
االأخ�شر

لكن عندي، مريريدا، مثلها 
الزغاريد ، زغاريدي

التي تطير حتى المراعي
زغاريدي، زغاريدي

ال��ت��ي ي��ج��ري ال��ح��دي��ث عنها في 
الوادي كّله

ب�����ل ف�����ي ال�����ط�����رف االآخ����������ر من 
الجبال،

ُت��ده�����ش والتي  ال��ت��ي  زغ���اري���دي 
ُيرغب بها.

منذ يومي االأول في الحقول
ال�شجر  ب���رّق���ة، ���ش��ف��ادع  َح��َم��ل��ُت، 

الر�شيقات،
الَهِلَعات المرتع�شات بين يدّي

رقابهّن  ع��ل��ى  و���ش��غ��ط��ُت ط��وي��اًل 
البي�ش

ب��ي��ن ���ش��ف��ت��ّي ال��ط��ف��ول��ي��َت��ي��ن ثم 
�شفَتي ال�شاّبة النا�شجة.

فَنق�َْلَن لي الف�شيلة العجيبة
تجعلهّن  ال���ت���ي  ال���ب���رك���ة  ل��ت��ل��ك 

يترّنمَن
وجّد  ومرتع�شة  وا�شحة  باأغنية 

�شافية
ي�شبح  التي  ال�شيف  اأم��ا���ش��ي  ف��ي 

فيها القمر
اأغنية ت�شابه الكري�شتال

ت�������ش���اب���ه ال�������ش���ج���ي���ج ال����وا�����ش����ح 
لل�شندان

الذي  طنيناً  االأك��ث��ر  ال��ه��واء  ف��ي 
ي�شبق المطر.

منحتني  التي  الموهبة  وبف�شل 
مريريدا اإّياها

ى:... مريريدا، مريريدا... اأُ�َشمَّ
من "�شياأخذني" �شي�شعر

ي���َدي���ه، بين  ب��ي��ن  ب��خ��ف��ق��ان قلبي 
يديه

اأ�شابعي  ت��ح��ت  اأح�����ش�����ش��ُت  مثلما 
غالباً

ل�شفادع  الهلع  القلب  بخفقات 
ال�شجر

فيها  ي�شبح  ال��ت��ي  االأم��ا���ش��ي  ف��ي 
القمر

�شيناديني مريريدا، مريريدا
باللقب العزيز علّي

بزغاريدي  ���ش��األ��ق��ي  اأج���ل���ه  م���ن 
النافرة

بزغاريدي ال�شّرارة الممتّدة
التي ُتْعجب الرجاَل وتثير الغيرة 

في قلوب الن�شاء
وال��ت��ي ل��م ي��ع��رف ال����وادي مثياًل 

لها اأبداً.

الإبزيم 
اأن  منذ  ج��ّدت��ي،  ي��ا  ج��ّدت��ي،  "يا 

غادر 
كل  ف���ي  واأراه  ف��ي��ه  اإال  اأف���ّك���ر  ال 

مكان
منحني اإبزيماً جمياًل من الذهب
على  "الحايك"   اأ����ش���ع  ع��ن��دم��ا 

كتفّي
على  ال��ج��ي��ب  ب���ه  اأزّرر  وع��ن��دم��ا 

ثديّي
وعندما اأنّحيه م�شاًء كي اأنام

اأراه  لكنني  اأرى،  ما  اإبزيماً  لي�ش 
هو!

- ي���ا ح��ف��ي��دت��ي، ارم�����ي االإب���زي���م 
بعيداً فل�شوف تن�شينه

و�شتن�شين همومِكِ مّرة واحدة
- يا جّدتي رميت االإبزيم قبل اأّيام

لكنه َجَرَح يدْي ُجرحاً عميقاً.
عن  االرت���ف���اع  عيني  ت�شتطع  ل��م 

ندبة الجرح الحمراء.
وعندما  بالغ�شيل  اأق���وم  وعندما 
اأغزل غزلي وعندما اأ�شرب الماء

تتجه اأفكاري نحوه اأي�شاً
- يا حفيدتي ليخلِّ�شِك اهلل من 

االألم
يدِك  ع��ل��ى  لي�شت  ال��ج��رح  ن��دب��ة 

اإنما في قلبِك.

وهي  وق�س�سها،  مريريدا  اأغنيات  من  م�ستّلن  ان  الن�سّ هذان 
فرن�سي  معّلم  بجمعها  قام  المغرب،  في  البربر  من  عاهرة 
 Les" ا�سمه رينيه اأولوج عام 1927 وطبعها في كتاب عنوانه
في  ُن�سر   "Chants de la Tassaout - Mriridi Naït Attik

الدار البي�ساء عام 1986. ونحن نترجم عن الفرن�سية.
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ين في ال�شعر  ندرة االأ�شاتذة المخت�شّ
الجامعات  ف���ي  ال��م��ع��ا���ش��ر  ال���ع���رب���ي 
الرمزية  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأم����ا  ال��ت��ون�����ش��ي��ة. 
المعاقبة  لنا في نوع من  فاإنها تبدو 
حّقق  الأن��ه  المعا�شر  العربي  لل�شعر 
ما عجزت عن تحقيقه بقية مجاالت 
الحياة العربية، مثلما ك�شف اأدوني�ش 

في بيان الحداثة؛ حّقق حداثته.
    

ا�ستراتيجيا التغييب
اأ����ش���رن���ا ف���ي م��ط��ل��ع ال��ب��ح��ث اإل�����ى اأن 
الموؤ�ّش�شة  ب��ه��ا  ت��ن��ظ��ر  ال���ت���ي  ال��ع��ي��ن 
ال�شعر  اإل��ى  التون�شية  البيداغوجية 
ع��ي��ن ت��رب��وي��ة. وال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي في 
يتلّخ�ش  التون�شّية  التعليمّية  الروؤية 
المعروفة.  ال���ك���ب���رى  ل��ح��ظ��ات��ه  ف���ي 
الغزل  �شعر  الجاهلي،  ال�شعر  وه��ي: 
ال�شعر  ال��ه��ج��ري،  االأول  ال��ق��رن  ف��ي 
الهجري،  الثاني  القرن  الُمحدث في 
االأندل�شي،  ال�شعر  المتنّبي،  لحظة 
ال���ج���دي���دة ف���ي مطلع  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة 
القرن الع�شرين، التحديث الرومن�شي 

الحداثّيين  ن�شو�ش  ببع�ش  مطّعماً 
الم�شاهير.

هذه اللحظات الكبرى راأت الموؤ�ّش�شة 
تخدم  اأن��ه��ا  التون�شية  البيداغوجية 
ما  يبّرر  ما  وه��ذا  التربوية.  غاياتها 
عمدت اإليه هذه الموؤ�ّش�شة من تغييب 
التجارب  م���ن  ك��ث��ي��ر  ع��ل��ى  م��ار���ش��ت��ه 
الح�شارة  ع��رف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ري��ة 
وحديثاً.  قديماً  االإ�شالمية  العربية 
وه���ي ت���رى اأن ال��ت��ج��ارب ال��م��غ��ّي��ب��ة ال 
ولغاية  ال��ت��رب��وي��ة.  اأه��داف��ه��ا  ت��ح��ّق��ق 
التغييب  ل���ه���ذا  م��ّث��ل��ن��ا  ت��و���ش��ي��ح��ي��ة، 

بالجدول رقم 3. 
وقوع  ه��و  التغييب  ع��ن  ينجّر  م��ا  اإن 
الذاكرة في دائرة الحجز. ولذلك فاإن 
الجدول يثبت اأن "ذاكرتنا محجوزة"، 
ك���م���ا ي���ع���ّب���ر ل��ط��ف��ي ال���ي���و����ش���ف���ي. اإن 
االنتقائية التي ا�شتغلت بها الموؤ�ّش�شة 
التون�شية  التعليمية  البيداغوجية 
ذاك.  ال��ذاك��رة  حجز  فعل  كّر�شت  ق��د 
والبناء  الحداثة  اأمل في تحقيق  وال 
تحرير  بعد  اإاّل  المعا�شر  الح�شاري 

ال��ع��رب��ي، من  اأع��ن��ي قديمنا  ذاك��رت��ن��ا، 
االأ�شر.

 
ثارات التغييب

ال��ذي م��ور���ش على  التغييب  ول��ن��ق��راأ 
المختلفة؛  ال��ع��رب��ي  ال�شعر  ت��ج��ارب 
االأه�����������داف ال����م����رج����ّوة م����ن ورائ������ه 
في  بفعله،  تحّققت  ال��ت��ي  وال��ن��ت��ائ��ج 

الجدول رقم 4.
اأاّل اأحد من  فمن نتائج هذا التغييب 
ال�شباب التون�شي في �شفوف الثانوية 
يعرف اأ�شماء الحاّلج والنّظام و�شريع 
الغواني وديك الجّن وابن عربّي وابن 
الفار�ش ومحمد الماغوط ونزيه اأبو 
الحيدري  وبلند  الحاج  واأن�شي  عف�ش 
وحتى...  الجواهري  مهدي  ومحمد 
اأدوني�ش. فتدري�ش ال�شعر ال يحفل من 
التجارب القديمة اإاّل بما ر�شيت عنه 
العربية.  البيانية  البالغية  النظرّية 
اإاّل  الحديثة  التجارب  م��ن  يهتّم  وال 
النماذج وخا�شة منها تجارب  ببع�ش 
ال�شّياب ونزار قّباني ومحمود دروي�ش، 

وهي النماذج التي فر�شت نف�شها على 
انت�شارها  ب��ف��ع��ل  التعليمية  ال���روؤي���ة 

الجماهيري العري�ش. 

تعليمية  روؤية  ظل  في  ال�سعر  در�س 
محافظة

روؤية  التون�شية  التعليمية  ال���روؤي���ة 
محافظة توؤثر "ال�شالمة" مع ال�شعور 
التون�شي،  العربي  فال�شعر  بالر�شا. 
فيها، يبداأ مع ال�شابي وينتهي معه اأو 
الكبير  ال�شابي  بقليل. وح�شور  بعده 
تمّلكه  يعني  ال  التعليم  م��ن��اه��ج  ف��ي 
العك�ش  ع��ل��ى  ب���ل  ت��ج��رب��ت��ه.  وت���م���ّث���ل 
باعتباره  �شعاراتياً  ا�شتهالكه  يعني 
�شاعراً وطنياً اأو �شاعراً رومن�شياً. وال 
الممّهد  لل�شابي  ال�شابق  لل�شعر  اأث��ر 
لتجربته )ال�شاذلي خزندار ومحمود 

قبادو مثاًل(.
"قتل االأب" و "قتل  وثّمة نزعة نحو 
معاً.  التون�شيَّين  ال�شعريَّين  االبن" 
تغييب  خ�����الل  م����ن  ذل�����ك  وي���ت���ج���ّل���ى 
اأعمال ال�شاعر جعفر ماجد وال�شاعر 

الميداني بن �شالح، مثاًل، وهما من 
عبد  ال�شعراء  اأعمال  وتغييب  االآب���اء، 
ال�شغّير  ح��ّم��ودة ومحمد  ب��ن  ال��ف��ّت��اح 
وعبد  ���ش��ام��ي  ون�����ش��ر  اأح���م���د  اأوالد 
الجّبار الع�ّش وعادل معيزي ومحمد 
وغيرهم،  الغّزي  ومحمد  البقلوطي 

وهم من االأبناء.
تون�ش،  ف���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��م�����ش��األ��ة 
وح�ّشا�شة.  ن��اب�����ش��ة  ح��ي��وّي��ة  م�����ش��األ��ة 
وال�����ش��ل��ط��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م��م�����ش��ك��ة بها 
عليها  ت�شرف  فهي  حديدية،  بقب�شة 
اإ�شرافاً كاماًل، وال تقبل م�شاركًة فيها 
من اأي جهة اأو طرف داخليَّين، وهي 
وتوّجهها  اأهدافها،  لخدمة  توّظفها 
يف�ّشر  ما  ولعّل هذا  تراه مفيداً.  لما 
تغييب ال�شعراء والنّقاد وال�شحافيين 
البرامج  و�شع  دائ��رة  من  والنقابيين 
ُيمنع  ���ش��ي��ادي��ة  م�����ش��األ��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
االق���ت���راب م��ن��ه��ا! ول���ذل���ك ف����اإن عين 
ت�شع  وهي  البيداغوجية،  الموؤ�ّش�شة 
ان��ف��ع��االت ال�شلطة  ت��راق��ب  ال��ب��رام��ج، 

ال�شيا�شية، وتعمل على اإر�شائها.

ال�سعر والتربية
تنظر الموؤ�ّش�شة التربوية الم�شرفة 
الثانوي  التعليم  برامج  على و�شع 
في تون�ش اإلى ال�شعر من زاوية نظر تربوية. 
وهي، وال �شك، على وعي تاّم بجموح ال�شعر 
التعليمّي  االن�شباط  ع��ن  معانيه  وان��ف��الت 
اأق�شى  ت��ّت��خ��ذ  ف��اإن��ه��ا  وال���وع���ظ���ّي. ول���ذل���ك، 
درجات الحيطة والحذر في و�شع برامجها 

ال�شعرية، ووعيها ذاك ي�شنيها.
النظام  ف��ي  ال��ث��ان��وي  التعليم  مرحلة  ت���دوم 
التربوي التون�شي اأربع �شنوات. وقد توّزعت 
بن�شب  االأرب���ع  ال�شنوات  على  ال�شعر  درو����ش 
�شعبة  ف��ي  ال�شعر  ت��دري�����ش  وي��ت��ّم  م��ت��ف��اوت��ة. 
بدرجة  العلمية  ال�شعب  وف��ي  اأ�شا�شاً  االآداب 
�����ش ف���ي م���ادة  اأق������ّل. وال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ُي����درَّ
ال��ع��رب��ي��ة. ودر�����ش ال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ه��و اأحد 
درو�ش المادة ولي�ش الدر�ش الوحيد فيها وال 
اأخرى: در�ش االأدب،  الرئي�شي. فمعه درو�ش 
الق�شايا  در���ش  البالغة،  در���ش  اللغة،  در���ش 

الح�شارية واالجتماعية... اإلخ.
 

البرامج ال�سعرية في التعليم الثانوي
الثانوي  ال��ت��ع��ل��ي��م  االأول������ى م���ن  ال�����ش��ن��ة  ف���ي 
االأول  ال�شعري  المحور  �شعرّيان.  م��ح��وران 
هو محور في ال�شعر القديم عنوانه: "�شعر 
الهجري".  االأول  ال���ق���رن  خ����الل  ال���غ���زل 
ويدر�ش نماذج من اأ�شعار عمر بن اأبي ربيعة 
والمحور  ل��ي��ل��ى.  وم��ج��ن��ون  بثينة  وج��م��ي��ل 
ال�شعر  ف���ي  ال���ث���ان���ي ه���و م���ح���ور  ال�����ش��ع��ري 
الوطني".  "ال�شعر  وع��ن��وان��ه:  ال��ح��دي��ث. 
من  ال�شعراء  م��ن  جملة  باأ�شعار  يهتّم  وه��و 
مختلف االنتماءات؛ كال�شيكّيين وموؤ�ّش�شين 
واأحمد  ال�شابي  القا�شم  كاأبي  وحداثّيين... 
واحدة(  )ق�شيدة  دروي�ش  ومحمود  �شوقي 
واأحمد  واح���دة(  )ق�شيدة  ط��وق��ان  وف���دوى 
)�شاعران  خرّيف  الدين  ومحيي  اللغماني 

تون�شّيان(.
الثانوي  التعليم  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�شنة  وف���ي 
محوران �شعريان ون�شف المحور. المحوران 
ال�شعريان االأول والثاني في ال�شعر القديم؛ 
االأول عنوانه: "ال�شعر الجاهلي" من خالل 
واأجزاء  ���ش��ّداد  بن  عنترة  معّلقة  من  اأج���زاء 
م���ن م��ع��ّل��ق��ة ع��م��رو ب���ن ك��ل��ث��وم واأج������زاء من 
القي�ش  ون�����ش��و���ش الم�����رئ  م��ع��ّل��ق��ة ط���رف���ة 
والحطيئة  وال��خ��ن�����ش��اء  ال��ذب��ي��ان��ي  وال��ن��اب��غ��ة 
"التجديد  والثاني عنوانه:  الطائي،  وحاتم 
الهجري  ال��ق��رن  خ��الل  ال��ع��رب��ي  ال�شعر  ف��ي 
اأبي  اأ�شعار  من  نماذج  يتناول  وه��و  الثاني". 
ب���رد دون  ب��ن  وب�����ش��ار  العتاهية  واأب����ي  ن��ّوا���ش 
�شواهم. والمحور ال�شعري الثالث في االأدب 
االأدب  في  "الرومن�شية  وعنوانه:  الحديث، 
العربي" )�شعراً ونثراً(. ون�شف هذا المحور 
���ش��ع��رّي ي��ت��ن��اول ن��م��اذج م��ن اأ���ش��ع��ار ال�شعراء 
الرومن�شيين الموؤ�ّش�شين: ال�شابي، اإيلّيا اأبي 

ما�شي وعلي محمود طه.
الثانوي فقد  التعليم  الثالثة من  ال�شنة  اأما 
اإلى  الموّجهة  العربية  م���ادة  ب��رام��ج  �شّمت 
هذا الم�شتوى محوَرْين �شعريَّْين: االأول في 
"ال�شعر العربي في  ال�شعر القديم، عنوانه: 
االأندل�ش بداية من القرن الرابع الهجري". 
وابن  ابن خفاجة  اأ�شعار  من  نماذج  ويتناول 
ال�شعر  في  والثاني  وال��ح�����ش��ري...(،  زي��دون 
الحداثة  مظاهر  "من  وعنوانه:  الحديث، 
مقاربة  وتتّم  الحديث".  العربي  ال�شعر  في 

نماذج  ال�شعرية من خالل  الحداثة  مظاهر 
م���ن اأ����ش���ع���ار ال��م��وؤ���ّش�����ش��ي��ن؛ ال�����ش��ّي��اب ون����زار 
قّباني ومحمود دروي�ش، اإ�شافة اإلى ال�شاعر 

التون�شّي من�شف الوهايبي.
التعليم  ال���راب���ع���ة م���ن  ال�����ش��ن��ة  ب���رام���ج  ل��ك��ن 
�شفرها  في  ت�شّم  لم  )البكالوريا(  الثانوي 
ال�شعر  في  وه��و  واح��د،  �شعري  محور  �شوى 
في  ال��ح��م��ا���ش��ة  "�شعر  وع���ن���وان���ه:  ال���ق���دي���م، 
القرنين الثالث والرابع للهجرة" من خالل 
وابن  والمتنّبي  ت��ّم��ام  اأب��ي  اأ�شعار  م��ن  ن��م��اذج 

هانئ االأندل�شّي.

منزلة در�س ال�سعر من در�س الأدب
الثانوي  ال��ت��ع��ل��ي��م  االأول������ى م���ن  ال�����ش��ن��ة  ف���ي 
محاور  اأرب��ع��ة  جملة  م��ن  �شعرّيان  م��ح��وران 
هما:  ال�شعرّيين  غ��ي��ر  وال��م��ح��وران  اأدب���ي���ة. 
ة الق�شيرة في االأدب العربي"  محور "الق�شّ
)من خالل نماذج متفّرقة( ومحور الحكاية 

الَمَثلّية )"كليلة ودمنة"(.
الثانوي  التعليم  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�شنة  وف���ي 
م����ح����وران ����ش���ع���رّي���ان ون�����ش��ف ال���م���ح���ور من 
والمحوران  اأدب���ي���ة.  م��ح��اور  خم�شة  ج��م��ل��ة 
"النادرة"  م��ح��ور  ه��م��ا:  ��ْي��ن  ال�����ش��ع��ريَّ غ��ي��ر 
الق�ّش  اأ���ش��ك��ال  "من  وم��ح��ور  )"البخالء"( 

العربّي الحديث: الرواية" )"خان الخليلي" 
اأو  فقط(  االآداب  ل�شعبة  محفوظ:  لنجيب 
)"بچماليون"  العربي"  "الم�شرح  م��ح��ور 
فقط(،  العلمية  لل�شعب  الحكيم:  لتوفيق 
اإ����ش���اف���ة اإل����ى ال��ن�����ش��ف ال���ن���ث���رّي م���ن محور 

الرومن�شية في االأدب العربي.
في ال�شنة الثالثة من التعليم الثانوي )�شعبة 
االآداب(: محوران �شعرّيان من جملة خم�شة 
ال�شعرية هي:  اأدبية. والمحاور غير  محاور 
القديم:  العربي  الق�ّش  اأ�شكال  "من  محور 
ومحور  ال��ه��م��ذان��ي(،  )م��ق��ام��ات  المقامة" 
الحائر"  )"ال�شلطان  العربي"  "الم�شرح 
التون�شي  الثالث" للكاتب  "مراد  اأو  للحكيم 
ال�شيرة  "فّن  وم��ح��ور  ب��ول��ع��را���ش(،  الحبيب 
)"�شارع  العربي"  االأدب  ف����ي  ال����ذات����ي����ة 
و"االأّيام"  جبرا  اإبراهيم  لجبرا  االأميرات" 

لطه ح�شين(.
ال��ت��ع��ل��ي��م الثانوي  ال��راب��ع��ة م���ن  ال�����ش��ن��ة  ف���ي 

من  واح���د  ���ش��ع��ري  م��ح��ور  االآداب(:  )�شعبة 
غير  والمحاور  اأدبية.  محاور  خم�شة  جملة 
العقلّي  "المنزع  محور  اأواًل:  هي:  ال�شعرية 
"االإمتاع  )التوحيدي:  العربي"  االأدب  ف��ي 
"الر�شائل"  ال����ج����اح����ظ:  والموؤان�شة"، 
اأ�شكال  "من  محور  وث��ان��ي��اً:  و"الحيوان"(، 
)"ق�شم  القديم"  العربي  االأدب  في  الق�ّش 
وثالثاً:  الغفران"(،  "ر�شالة  م��ن  الرحلة" 
"مغامرة  )م�شرحية  "الم�شرحية"  محور 
وّنو�ش  اهلل  ل�شعد  جابر"  ال��م��م��ل��وك  راأ�����ش 
"�شهرزاد"  الحكيم  م�شرحية  مع  بالتداول 
"الرواية  محور  ورابعاً:  �شنوات(،  ثالث  كل 
محمود  التون�شي  الكاتب  )رواي���ة  العربية" 
الم�شعدي "حّدث اأبو هريرة قال" بالتداول 
كّل  "ال�شّحاذ"  م��ح��ف��وظ  نجيب  رواي����ة  م��ع 
ث���الث ���ش��ن��وات(. وال���ج���دول رق���م 1 )راج���ع 
�شة  الجداول المقابلة(  يبّين الن�شبة المخ�شّ
في  العربي  االأدب  در����ش  ف��ي  ال�شعر  ل��در���ش 

التعليم الثانوي التون�شي.
بمالحظَتين  فيخبر  ال��ج��دول  ه���ذا  يتكّلم 
ال�شعر  تدري�ش  ن�شبة  اأن  االأول���ى  مهّمَتين: 
تتجاوز  ل��م  التون�شي  ال��ث��ان��وي  التعليم  ف��ي 
واإّما  تعادلها  اإّم��ا  فهي  النثر.  تدري�ش  ن�شبة 
تقع دونها. والثانية اأن در�ش ال�شعر يتقّل�ش 
للمتعّلم.  ال��درا���ش��ي  الم�شتوى  ارت��ف��ع  كلما 
مالحظَتين  ت��ب��دوان  المالحظتان  ه��ات��ان 
م�شائلَتين للنظام التعليمّي والبيداغوجّي 
بنظرتهما  ي��ّت�����ش��ل  م���ا  ف���ي  ��ي��ن  ال��ت��ون�����ش��يَّ
واإالَم  تبطن؟  م��اذا  ال�شعر؛  اإل��ى  الحقيقية 

ترمي؟

منزلة در�س ال�سعر المعا�سر
الثانوي:  التعليم  م��ن  االأول����ى  ال�شنة  ف��ي 
القديم  لل�شعر  محور  �شعرّيان؛  م��ح��وران 
ومحور لل�شعر الحديث. وفي ال�شنة الثانية 
�شعرّيان  م��ح��وران  ال��ث��ان��وي:  التعليم  م��ن 
القديم  لل�شعر  محوران  المحور؛  ون�شف 
)ن�شف  ال��ح��دي��ث  لل�شعر  م��ح��ور  ون�����ش��ف 
العربي(.  االأدب  ف��ي  ال��روم��ن�����ش��ي��ة  م��ح��ور 
الثانوي:  التعليم  من  الثالثة  ال�شنة  وف��ي 
القديم  لل�شعر  محور  �شعرّيان؛  م��ح��وران 
ال�شنة  وف����ي  ال���ح���دي���ث.  ل��ل�����ش��ع��ر  وم���ح���ور 
الثانوي: محور �شعري  التعليم  الرابعة من 
واحد؛ وهو محور لل�شعر القديم. والجدول 
2 )راج����ع ال���ج���داول ال��م��ق��اب��ل��ة( يبّين  رق���م 
المعا�شر  ال�شعر  �شة لدر�ش  المخ�شّ الن�شبة 
التعليم  في  العربي عموماً  ال�شعر  در�ش  في 

الثانوي التون�شي.
��رُّ ه���ذا ال���ج���دول ل��ل��ن��اظ��ر ف��ي��ه بحقائق  ُي�����شِ
مقلقة. فدر�ش ال�شعر المعا�شر يعادل در�ش 
التعليمّيَتين  ال�شنَتين  ف��ي  القديم  ال�شعر 
ينح�شر  لكّنه  الثانوّيَتين.  والثالثة  االأول���ى 
الثانية  التعليمية  ال�شنة  ف��ي  الُخم�ش  اإل��ى 
لُيطرد نهائياً من برامج التدري�ش كّلها في 
ال�شنة الرابعة من التعليم الثانوي التون�شي. 
الجدول  هذا  يك�شفها  التي  الحقائق  ولهذه 

نتيجتان؛ عاجلة ورمزّية.
ال�شديد  الع�شر  في  العاجلة  النتيجة  تتمّثل 
الذي يجده طاّلب االآداب، ال �شّيما العربية 
درو�ش  مع  التجاوب  في  الجامعة  في  منها، 
منها.  واال�شتفادة  المعا�شر  العربي  ال�شعر 
ال��ط��اّلب على  اإق��ب��ال  يف�ّشر �شعف  م��ا  وه��و 
تبحث  اأطروحات جامعية  موا�شيع  ت�شجيل 
اأي�شاً  يف�ّشر  م��ا  وه��و  المعا�شر.  ال�شعر  ف��ي 

"ح�سور  ملف  من  الأول���ى  الحلقة 
التعليمية  المناهج  ف��ي  ال�سعر 
العربية" �سيكون مع تون�س وتعليمها 
الثانوي، حيث  اأعّد لنا الباحث التون�سي 
الدرا�سة  ه��ذه  القلعي  م�سطفى 
التوثيقية اللّماحة التي تك�سف حقائَق 
الوعظي  التحريم  ذهنية  في  لفتة 
التعليمية  الموؤ�س�سة  ت�سود  التي 
اأكثر  ُتعتبر  وال��ت��ي  ت��ون�����س،  ف��ي 
العربية. ال��دول  من  كثير  من  حداثة 

م�سطفى القلعي

%50 ال�شنة االأولى ثانوي   

%50 ال�شنة الثانية ثانوي   

%40 ال�شنة الثالثة ثانوي   

%20 ال�شنة الرابعة ثانوي   

ن�شبة در�ش ال�شعر
من در�ش االأدب العربي

الم�شتوى الدرا�شي

%50 ال�شنة االأولى ثانوي   

%20 ال�شنة الثانية ثانوي   

%50 ال�شنة الثالثة ثانوي   

ال�شنة الرابعة ثانوي     %0

ن�شبة در�ش ال�شعر المعا�شر 
من در�ش ال�شعر العربي

الم�شتوى الدرا�شي

ال�شعر االإباحّي                                           %0

ال�شعر ال�شوفّي                           %0

ال�شعر ال�شيا�شّي                           %0

�شعر ما ي�شّمى "ع�شور االنحطاط"                 %0

ق�شيدة النثر                           %0

ال�شعر المترجم                                                   %0

ن�������ش���ب���ة ح���������ش����وره����ا في 
م�شتويات التعليم االأربعة

التجربة ال�شعرّية

ال�شعر االإباحّي               �شيانة االأخالق الرفيعة المعالة اجتماعياً ودينياً                                                   االإبداع في بذاءة الل�شان و�شوء ال�شلوك واالأخالق المذمومة

ب واالنغالق والفكر الخرافّي                                          ت�شاعف ظاهرة التحّجب المدر�شي والتعاطف مع االأ�شولية والخرافة ال�شعر ال�شوفّي                                       قطع الطريق اأمام التع�شّ

ال�شعر ال�شيا�شيّ                               حماية المتعّلمين من االأدلجة                                                                                  هزال تكوين المتعّلمين االأيديولوجي                 

�شعر ما ي�شّمى "ع�شور االنحطاط"    حمل المتعّلم على االعتزاز باأمجاد االأجداد وتاأ�شيل "الهوّية"                               الولع بتقليد الغرب والحلم بالحياة بين اأح�شانه

ق�شيدة النثر                                           تربية اأذن مو�شيقية رفيعة وتهذيب الذوق الفّني                                                     الولع بالمو�شيقى المعّدة هابطة وتقليد موؤّديها في كل �شيء              

ال�شعر المترجم                                      حماية ذائقة الن�شء الجمالية                                                                                    �شعف االّطالع الثقافي وانح�شار فر�ش اإنتاج تجارب �شعرية عالمية   

الهدف المر�شوم النتيجة المتحّققة بين المتعّلمينالتجربة ال�شعرّية الُمغيَّبة



االأربعاء 1  ني�شان  2009

فا�سل �سوداني

الكاتب  يعالج  العدد  هذا  "دفتر"  في 
�سوداني  فا�سل  العراقي  الم�سرحي 
الروح في  العنف وه�ستيريا  مو�سوعة 
الن�س ال�سك�سبيري، مّتخذاً من م�سرحية 
هنا  لذلك.  نموذجاً  الثالث"  "ريت�سارد 
الر�سين،  البحث  هذا  من  الأول  الجزء 
ثاٍن واأخير. المقبل جزء  العدد  يليه في 

وال بّد من ميزان اأكيد وعندئذ يحين 
وقواعد  الجاذبية  وق��ان��ون  القيا�ش 
ال��ن��ح��و وال�����ش��رف وال ب��ط��الن اأب���داً 
ال�شوؤال  اأن نحذف  اأو  الأي من تلك. 
وال���ج���واب م��ع��اً م��ن ق��ام��و���ش الذات 
الخال�شات  م��ائ��دة  اإل��ى  نجل�ش  واأن 
الكاأ�ش  تلو  الكاأ�ش  ون�شب  والنتائج، 
بحيث ن�شل اإلى ما ي�شفي وما يجب 
اإل���ى ناحية  ن���اأخ���ذه م��ن ج��ل��ب��اب��ه  اأن 
مثلما  المعاني  ت��دور  حيث  ال�شدق 
ي����دور ح��ج��ر ال��ط��اح��ون��ة، ف���ي ذلك 
اأبالي  ال���وادي. وكنت ف��ي االأم�����ش ال 
وال اأ�شئلة عندي الأغ�شل بها وجداني 
والخ�شب.  ال��ع��ارم  منطقي  وك��ذل��ك 
وكانت  الطاحونة  اإل��ى  اأم�شي  وكنت 
ث���ي���اب���ي رق���ي���ق���ة  ف��ال��ط��ق�����ش �شيف 
نزهة،  ف��ي  اأن��ن��ا  كله  واالأم���ر  وعطلة 
اإل�����ى نقطة،  ف���ي رح���ل���ة م���ن ن��ق��ط��ة 
العالي  نباتها  من  �شفراء  واالأر����ش 
ال�شم�ش  طّرزته  وال��ذي  والمتراكم، 
بلونها القاحل. واأنا حامل كي�ش، وال 
ب��ّد م��ن اأن��ن��ي ال اأب��ال��ي ب��م��اذا يحدث 

وكيف  م�شتقبلي  من  �شيكون  وم��اذا 
الطاحونة  تغلق  عندما  غداً  �شاأكون 
معنا  وال  ���ش��ي��اأت��ي،  اأح����د  وال  ال���ب���اب 
�شيء من االأ�شا�ش، من تلك االأ�شئلة، 
اإال عرو�شاً من تين  ف��ارغ   فالجراب 
بالزيت،  واللبنة  م�شلوقة  وبطاطا 
الملح  ذّر  و�شبق  الملح  من  قليل  اأو 
التفا�شيل  ه��ذه  على  ال��ط��ع��ام،  على 
وال��ح��روف و���ش��رت اإل���ى ال��غ��اي��ة، عدا 
ك���ون���ي ����ش���رت اأي�������ش���اً اإل�����ى ال������وادي، 
الجاري،  ال��ن��ه��ر  م���ن  م����اء  و���ش��رب��ت 
ال�شّفة  م���ن  ال��ف��رف��ح��ي��ن  وق��ط��ف��ن��ا 
و�شبعنا  ذل��ك.  كل  ال��رخ��وة، ومزجنا 
المزيج  ه��ذا  الغابر من  االأم�����ش  في 
من كوننا ناأكل ما هو عادي، وكذلك 
ما هو مطبوخ، واأول �شهادة هي اأنني 
ال�شم�ش  اأن  وف���ي  ���ش��ّح��ة ج��ّي��دة  ف��ي 
واأن  ال��داف��ىء،  رحيقها  علينا  ترمي 
ال�شغف وه��و يعطي  القمر في ح��ال 
العالمات  نب�شر  لكننا  خافتاً  �شوءاً 
اأي�شاً  وج��وه��ن��ا  ونب�شر  واالإ����ش���ارات 

على �شوء القنديل.

علينا  تهطل  اأ�شئلة  وال  �شعداء  وكنا 
وت��ع��ّذب��ن��ا ك��ل��م��ا ن��زل��ت م���ن ف���وق اإلى 
الجبل  اأ���ش��ف��ل  اإل���ى  ر�شالتنا  اأخ��م�����ش 
واألوان  فروقات  يليه من  وما  العالي 

من االأر�ش الطّيبة.
���ش��وؤال وحيد  ورب��م��ا  ب��اأ���ش،  اأ�شئلة، ال 
ويتيم. هل تمّر على النا�ش، وتحاول 
الذي  وال��ح��ك��ي  ال���ح���وار  ت�����ش��ّدق  اأن 
ي��ح��ك��ي ع���ن ال���ح���ق وال�������ش���واب. واأن 
تلتهم ما هو كذب ونفاق، وتعلكه ثم 
تب�شقه في الهواء، في يباب الترهات 
وال�شخافة، واأن تلبث في الحفل مهما 
الذي  والنقي�ش  العك�ش،  غيرك  اأراد 
ول���و ج���ار وا���ش��ت��م��ّد ال ي��ح�����ش��رك في 
ال�شوء،  اإلى  اأنت منحاز  بل  الزاوية. 
الجوار،  م��ن  العتمة  ي�شيل  م��ا  اإل���ى 
الم�شير، عن  الغرباء عن  بع�ش  من 
الحقيقي،  ولبو�شه  االإن�����ش��ان  ج��م��ال 
وال���غ���ارق ف���ي ����ش���واء ال�����ش��ب��ي��ل، �شواء 
التي  المحّبة  ���ش��واء  ال��ك��ام��ل،  العقل 
العاثر  ال���ت���راب  ت��الم�����ش  وال  ت��رت��ف��ع 

وتجوز دائماً الم�شتنقع والوحل.

الواحد،  ال�����ش��ف  ف��ي  ن��ح��ن 
"الحكمة"  م���در����ش���ة  ف����ي 
- االأ���ش��رف��ي��ة، اأح��دن��ا قرب 
االآخ�������ر اإل������ى ال���ط���اول���ة ع��ي��ن��ه��ا ذات 
اأ�شياء  لنا  كلتيهما  وف��ي  الطبقَتين، 
والدفاتر.  ال��ك��ت��ب  وب��ع�����ش  واأوراق 
في  ال��ف��اأر  يلعب  طبقة  نفتح  اإذ  وكنا 
�شحكة  في  ون�شرع  راأ�شنا،  في  عّبنا، 
اأن  الخوف  ف��رط  من  �شامتة  خفية 
اأو  مكتبه،  اإل���ى  وه��و  االأ���ش��ت��اذ  ينتبه 
يكتب كلمة ويمحو  ال��ل��وح  اإل��ى  وه��و 
الزيح  يمحو  ثم  زيحاً  وي�شع  كلمة، 
مثلثاً  اأو  دائ����رة  اأو  رق��م��اً  ي��ر���ش��م  اأو 
ون��ح��ن ن���وع م���ن ال�����ش��ي��ط��ن��ة. واأظ���ن 
في  م�شغوطة  كوميديا  في  كنا  اأننا 
كاأننا في مرتبة  بل  نهفة،  في  نكتة، 
اإال  ي���ري���دون  ال���ذي���ن ال  ال��م��الع��ي��ن 
وربما  يك�شفنا  ال��ع��ل��ن  الأن  ال��خ��ف��اء 
الذي  المعلم  بمالحظة  لنا  ت�شّبب 
الب�شمة  ي��ح��ك��ي وي��ح��ك��ي ون��ح��ن ف��ي 
ونفتح  ال���ي���ق���ظ���ة.  م����ن  ح������ال  وف������ي 
الطبقة ونختبىء خلفها وهي عالية 
حتى الف�شاء الذي ال يرانا منه اأحد، 
و�شوى  حولنا  م��ن  التالميذ  ���ش��وى 
الكثرة من هوؤالء. وكنا ال نتعب من 
ال�����ش��ح��ك ال��م��ل��ع��ون وال��م��ح��ت��ال، وال 
المالح  البزر  ناأكل  اأن  اأحياناً  نن�شى 
ن�شتري  وكنا  الطبقة،  في  الموجود 
منه كم�شة بخم�شة قرو�ش. وال باأ�ش 
اإن نامت عرو�ش اللبنة هنا. و�شديقي 
راجي  ه��و  ال�شف،  ف��ي  ورفيقي  ه��ذا 
االأولى  ذك���راه  حّلت  ال��ذي  ع�شقوتي 
اإذ رحل منذ �شنة، وهو ذو  اأي��ام،  قبل 
ظريف  اأن��ه  ومطلعها  ج��ّم��ة،  �شفات 
واأنه اأديب و�شاعر في الف�شحى وفي 

من  ن��اث��ر  واأن���ه  اللبنانية،  المحلية 
اإلى  من�شرفاً  وك��ان  الجّيد،  ال��ط��راز 
القلم والكتابة واإلى ال�شاأن ال�شيا�شي 
اأي�شاً في لبنان. ولم يكن اإال وحيداً 
في حياته الخا�شة، ولعله ابتعد عن 
ه���ذه ال��ن��اح��ي��ة، ل��ي��ك��ون ع��ل��ى م�شافة 
بع�ش  مع  الحركة  ومتالزمة  حلوة 
ال�شيا�شة  وكانت  عندنا  ال�شيا�شيين 
والموّدة  القرب  طريقة  على  يتقنها 
والعمل الكامل في �شبيل ما هو حق 

ويجب اأن يوؤخذ به اأو اأن يقال.
اإلى كونه هكذا، في  وراجي ع�شقوتي 
طالما  اللبنانية،  ال�شيا�شية  حياته 
بل  الو�شيط  وك���ان  ال�����ش��داق��ات  اأح��ي��ا 
ال���ر����ش���ول ب��ي��ن ���ش��ف��ة و���ش��ف��ة، وبين 
وموقف.  م��وق��ف  وب��ي��ن  وكلمة  كلمة 
اإل��ى بع�ش  ال��ذي اختار الطريق  وهو 
ال���روؤ����ش���اء وبع�ش  وب��ع�����ش  ال��زع��م��اء 
ال�����ش��خ�����ش��ّي��ات، وك���ل ذل���ك ي��ح��ي��ا بين 
ي����َدي����ه، وي���م���ار����ش���ه ب��خ��ف��ر ودق�����ة في 
هذا  ف��ي  موهبة  ب��ه  وك���ان  المعاملة، 
اللغة  ونقل  ال��ح��وار  موهبة  ال�شياق، 
من  االإي��ج��اب��ي��ة  الخطابة  فيها  ال��ت��ي 
�شخ�ش اإلى اآخر، من رئي�ش اإلى زعيم 
اأو من منطقة اإلى منطقة. وهو الذي 
رافق الزعيم كمال جنبالط وامتّدت 
وع�شرين،  خم�ش  اإلى  الرفقة  �شنوات 
ال��دور واأن يزيل  وكان يرتاح في هذا 
اأو اأي �شدام بين هذا وذاك  اأي جفاء 
وبين خ��الف وخ��الف. ول��م اأك��ن، مع 
اأن  ي�شاء  ال���ذي  اإال  ع�شقوتي،  راج���ي 
ن�شر  التاأليف وفي  يكون �شديقه في 
ال��م��وؤل��ف��ات. وك����ان ب���ه ح���دب وميول 
اأن  اأراد  اإلى الحداثة ال�شعرية، وربما 
ال�شعر  من  يخلق  واأن  م�شاركاً  يكون 

لوناً ذاتياً وفي الوقت نف�شه، اأن يكون 
هذا اللون مت�شاًل بالحداثة كما هي 
تدور في ربوعنا اللبنانية وفي اأرجاء 

العالم العربي.
النثر  ي���ح���ت���وي  ع�����ش��ق��وت��ي  وراج�������ي 
ن�شاطه  م��ع  وه��و  ال�شعر،  ج��ان��ب  اإل���ى 
في  الجميع،  من  واقترابه  ال�شيا�شي 
هدفه  ي��ن�����َش  ل��م  وخ��ارج��ه��ا،  ال�شلطة 
الطليعي اأن يعطي الق�شيدة اللبنانية 
في  يكون  واأن  ورّق���ة،  زخماً  المحكية 
طلب التجربة. وهذه التجربة ن�شاأت 
البدايات حين كان بعد ذلك  له منذ 
في  ذوق���ه  على  يعي�ش  ال���ذي  الوحيد 
دنيا ال�شرعة، والهدوء اأي�شاً في تلك 
الفترة من الخم�شينات، المثمرة على 

كل �شعيد اأدبي وفني.
الوفاء  باب  من  االآن،  الأتذكره  واإنني 
ونحن  لنا  كانت  التي  ال�شحبة  وب��اب 
العامة،  ال��ح��ي��اة  اإل����ى  ب��ع��د ���ش��اع��دان 
من ميدان التلمذة، وكان، في �شنوات 
�شمع  كلما  منزلي  في  يزورني  خلت، 
اأو قراأ اأن لي اإنتاجاً جديداً. ويحر�ش 
تقدير  من  به  عما  المخبر  يكون  اأن 
يتراجع  وال  ال���ج���دي���د  ي��ك��ت��ب  ل���م���ن 
ع���ن ال��خ��ط ال��م��ل��ه��م ب��ح��ي��ث يتالقى 
ال�شكل والم�شمون في نقطة العجب 
العجاب، واأن يكون الن�ّش الذي نطمح 
يكون  واأن  ب��ق��ّوت��ه،  ي���زدان  ن�شاً  اإل��ي��ه، 
االأمر كله بهجة في بهجة في جماله 
االنطالق  ال�����ش��دي��د  وم���ائ���ه  االأخ���ي���ر 
بالطرائف  ال��ع��اب��ق��ة  ال��ح��ّري��ة  ���ش��وب 
والمالمح الطيبة والغزيرة المعاني.
االأ�شيل  ذلك  يبقى  وراج��ي ع�شقوتي 
حّية  تذهب  واأن  للقراءة،  وموؤلفاته 
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اأهم  اأن  على  تاريخياً  الدار�سون  اّتفق 
تراجيديات �سك�سبير واأكثرها تكامًل فل�سفياً 
"مكبث"،  اأرب����ع:  ه��ي  وف��ن��ي��اً  وف��ك��ري��اً 
"هاملت"، "عطيل"، "الملك لير"، لكنهم 
اأهملوا اأكثر م�سرحياته تعقيداً وتوا�سًل مع 
الع�سر، واأعني "ريت�سارد الثالث". ورغم اأن 
�سك�سبير كتبها في حياته التاأليفية المبكرة، 
ورغم عدم اتفاق هوؤلء الدار�سين على اأنه 
من  تعّد  اأنها  اإل  لها،  الحقيقي  الموؤلف 
التراجيديات ال�سك�سبيرية التي اأ�ْسلبت حقبًة 
نتمّعن  اأن  ن�ستطيع  لأننا  طويلة،  زمنية 
والفل�سفية  الفكرية  اللمحات  خلل  من 
ال�سك�سبيرية في اأخطر اأحداث ذلك الزمان. 
ب�سروره  ريت�سارد  تكاملية  اأن  اإلى  اإ�سافة 
اأحد  تجعله  و�سعفه  وق��ّوت��ه  وطموحه 
الأبطال التاريخيين النموذجيين للنقلبات 
اللمجدية  المعا�سرة  والحروب  الع�سكرية 
الجانب  اأي�ساً. وهذا  التي تمّيز بها ع�سرنا 
هو الأهم في معا�سرة �سك�سبير، لأنه عالج 
تنّبوؤّي  بوعي  والعنف  الق�سوة  مو�سوعة 
عنف  في  �سواء  ن�سو�سه،  مجمل  في 
في  )كما  الأ�سلف  عنف  في  اأو  الحروب 
"روميو وجوليت"(، اأو عنف الذات �سّد الآخر 
الذي يدفع اإلى �سيادة العقل التاآمري في 
اأو بتلك الق�سوة التي  ب�ساعته اللاأخلقية، 
العنف  في  )كما  الطاعون  كعدوى  ت�سري 
ال�سيكولوجي الذي مار�سه ياجو �سّد عطيل(.

الرهيبة، الموت  بومة  "يا 
ي���ا م��ب��ع��ث ال���رع���ب ل���الأّم���ة و����ش���وط عذابها 

المخيف
اإّن اأََجل ظلمك ليدنو"

�سك�سبير - "هنري ال�ساد�س"

يرتكز العنف في تاريخيات �شك�شبير وماآ�شيه 
المفارقة  اأي   ،)Aporia( ال�����ش��ق��ط��ة  ع��ل��ى 
وُتغري  ت��ف��اج��ئ  ال��ت��ي  الغام�شة  الملتب�شة 
اإل���ى كائن  ال��ب��ط��ل وت�����ش��ّو���ش عقله وت��ح��ّول��ه 
مهوو�ش لتحقيق �شقطته حتى نهايتها، بعد 
اأن تتلّب�شه االأوهام فيظّل ماأخوذاً بالنبوءات 
ُر�ُشل  لتعاويذ  ال�شحرية  بالقدرة  ومدفوعاً 
ال�شريرة،  وطموحاته  باأوهامه  اأو  االنتقام، 
نهائية  لعنة  اإل��ى  لتتحّول  �شقطته،  فيحّقق 
والعالم  الكون  عليه  فيلتب�ش  تماماً،  ت�شّله 
وكاأنه  التيه  في  ي�شقط  ثم  وم��ن  المحيط، 
عندما  مكبث  �شقطة  اإن��ه��ا  مدّن�شة.  ذبيحة 
ال�شاحرات، فدفعه هو�ش حلمه  بنبوءة  اآمن 
دنكان،  الملك  قتل  اإلى  ال�شلطة  ا�شتالم  في 
وب��ذل��ك ف��اإن��ه ق��ت��ل ه���دوء م��ن��ام��ه واأحالمه 
هو  ال�شخ�شية  ع��ذاب��ات��ه  وب����داأت  ال�����ش��ّف��اف��ة، 
بالذات. وهي اأي�شاً �شقطة الملك كلوديو�ش 
عّم هاملت عندما قتل اأخاه الملك ال�شرعي 
�شقطة  وه���ي  ال�����ش��ل��ط��وي.  ط��م��وح��ه  ليحّقق 
الفل�شفي  ال��ت��رّدد  خلقت  التي  اأي�شاً  هاملت 

ف��ي روح���ه لزمن 
ط���وي���ل م���ن دون 
الفعل  ال������ت������زام 
لوقف ا�شتمرارية 
المتمّثل  ال�����ش��ّر 
ب����ع����ّم����ه ال���ق���ات���ل 
وهي  وحا�شيته. 
عطيل  ����ش���ق���ط���ة 
�شمع  ع�����ن�����دم�����ا 
ف�����ح�����ي�����ح ي����اج����و 
ال��م�����ش��م��وم. وهي 
�شقطة  اأي���������ش����اً 
ل�������ي�������ر ع�����ن�����دم�����ا 
مملكته  وّزع 
وت�������غ�������اف�������ل ع���ن 
والق�شوة  الطمع 

وخرابهم  لالأبناء  ك�شلوك  ال��روح  وه�شتيريا 
التي  التراجيدية  ال�شقطة  اإنها  وعقوقهم. 
البطل  روح  في  خلخلة  وتخلق  ال��ذات  ُتقلق 
زمنية  فترة  في  عموماً  االجتماعي  والبناء 
التطّور،  ديناميكية  ت��وق��ف  بحيث  م��ح��ّددة 
وما ي�شود بعد ذلك هو ال�شكون اال�شتثنائي 

التاريخي.
والخيال  ال��ع��ق��ل  واآف�����اق  �شمولية  وت��ف��ر���ش 
�شاخراً  الكاتب  ه��ذا  يكون  اأن  ال�شك�شبيري 
ع��ظ��ي��م��اً م���ن اأح�������داث ع�������ش���ره، اإل�����ى درج���ة 
حتى  والق�شوة  العنف  مو�شوعة  معالجته 
و�شيلته  اإن���ه���ا  وم��اله��ي��ه؛  ك��وم��ي��دي��ات��ه  ف���ي 
التي من خاللها �شخر من �شخ�شيات زمنه 
التناق�شات االجتماعية  واأبطاله، واأّكد على 
البرادوك�شية بوعي قا�ٍش ذي طابع تدميري 
وع���ن���ي���ف ي�������وؤدي اإل������ى ال��ك�����ش��ف ع����ن جوهر 
والغروت�شك  ال�شوداء  الكوميديا  وميكانيزم 
اأو  العبث  درج��ة  اإل��ى  المتفّرد  ال�شك�شبيري 
فديناميكية   .Frefremdung ال��ت��غ��ري��ب 
في  تتعّمق  �شك�شبير  لدى  الدرامي  ال�شراع 
ج��وه��ر االأ���ش��ي��اء واالأب���ط���ال واالأح�����داث اإلى 
درجة خلق الرعب داخل المتفّرج في مختلف 

اأو  ت�شديقها  ع��دم  اإل���ى  يدفعه  م��ا  االأزم��ن��ة، 
تغريبها، الأن الق�شوة والعنف يت�شاعدان اإلى 
اأو  القارئ  اأن  حتى  الب�شاعة،  درج��ات  اأق�شى 
المتفّرج يوؤمن تماماً باأن هذه الممالك التي 
خ��راب حقيقي،  اإل��ى  تحّولت  �شك�شبير  لعنها 
ملوكها،  على  ان��ه��ارت  ال��ع��رو���ش  ه��ذه  اأن  اأو 
ال�شك�شبيرية  اللعنة  �شتالحقه  البطل  واأن 
"فمن  موته:  بعد  حتى  الغا�شبة  والدعوات 
ه���ذه ال��م��دن ل��ن ي��ب��ق��ى/ ���ش��وى ال��ري��ح التي 

عبرتها" )كما يلعنها بريخت اأي�شاً(.
اأق�شى  اإل��ى  بطله  يدفع  ما  غالباً  و�شك�شبير 
درج����ات االإي���م���ان ال��م��ط��ل��ق ب��خ��راب الوجود 
اإل��ى درج��ة الخوف ال��ذي يوؤدي  المحيط به 
به اإلى رف�ش كل �شيء، ما يخلق التراجيديا 
ال�شاملة والبارادوك�ش في روح البطل. لذلك 
الممالك  "وما  ال��ث��ال��ث:  ري��ت�����ش��ارد  ي�����ش��رخ 
)من  منه  الكاتب  يجعل  اأو  كلها"،  رم��اد  اإال 
التمّني:  حّد  االإرادة  م�شتلب  بطاًل  البطل( 
�شيحيلنا  الذي  البارد  الليل  ذلك  نعبر  "اأن 
لير".  "الملك  في  كما  ومجانيَن"  َبَهاليَل 
لكن في لحظة ما يكون للتطهير ولل�شحو 
بد  وال  �شرورتهما.  الكابو�ش  بعد  المفاجئ 
من اأن ياأتي منقذ لو�شع حّد للخراب واإنقاذ 
اأو  ال��ع��ال��م م��ن عنف وق�����ش��وة وج��ن��ون مكبث 
ريت�شارد الثالث اأو ياجو، اأو من ق�شوة تقاليد 
االأ�شالف والعوائل، اأو اإنقاذنا من ظلم االأخ 

الذي قتل اأخاه. اإذاً ال بّد من تحقيق العدالة 
ح��ت��ى ول����و ع��ل��ى خ�����ش��ب��ة ال��م�����ش��رح. ه����ذا هو 
المفهوم ال�شك�شبيري للعدالة، لذا فاإن طغاة 
على  ال��ق��ادر  العقل  الأن��ه  يحّبذونه،  ع�شرنا 
ك�شف خططهم ال�شّرية والمعلنة في العنف 
ال  وبع�شهم  والمجتمع.  ل��ل��ذات  وال��ت��دم��ي��ر 
قامو�شاً  م�شرحياته  فيعتبر  عنه،  ي�شتغني 
االأعداء،  التخّل�ش من  واأ�شاليب  للموؤامرات 
والتنكيل بهم، ومثل هوؤالء ال ُيده�شهم حجم 
ما يجري في  الأن  ال�شك�شبيري،  العنف  هذا 

ممالكهم وجمهورياتهم يفوقه باأ�شواط.
اأوج  ف��ي  وال��ع��ن��ف  الق�شوة  مو�شوعة  تجّلت 
الثالث"  "ريت�شارد  م�شرحية  ف��ي  دالالت��ه��ا 
وتعتبر   )1593  -  1590 ع��اَم��ْي  بين  )ُكتبت 
"الملك  ماأ�شاة  من  الثالثة  ل��الأج��زاء  تتّمة 
ال�شراع  ال�شاد�ش". فهي تعالج نهاية  هنري 
بين عائلة يورك  ك��ان قائماً  ال��ذي  ال��دم��وي 
الثالث  ريت�شارد  ب��داأ  وق��د  النك�شتر.  وعائلة 
اأن  م��ن��ذ  ال�شلطة  ال���ش��ت��الم  التخطيط  ف��ي 
ال�شاد�ش،  هنري  الملك  عهد  ف��ي  دوق���اً  ك��ان 
المدرو�شة  ال�����ش��ي��ط��ان��ي��ة  خ��ط��ط��ه  ور�����ش����م 
ب���ال، فهو  ب��ه��دوء وط���ول  ال��م��دى  والطويلة 

ي��ق��ت��ل ال��م��ل��ك ه��ن��ري واب���ن���ه ل��ي��م��ّه��د طريق 
متيّقناً  ك���ان  ل��ك��ن��ه  اإدوارد،  الأخ��ي��ه  ال��ع��ر���ش 
عائلته، ومن �شمنها  ن�شف  �شيقتل  اأن��ه  من 
اإخوانه واأقرب منا�شريه، ويتزّوج ابنة اأخيه، 
من اأجل تاأ�شي�ش دولة العنف بح�شب مزاجه 
هذا  طموحه  ولتحقيق  العدمي.  ال�شوداوي 
وق��درّي��ة ال  ك��اأن��ه��ا حتمّية  اآل��ي��ة  اإل���ى  ين�شاق 
ي��زي��ح من  اأن  ع��ن��اء؛ فقط  كثير  اإل���ى  تحتاج 
اإن�شان  اأي  ير�شل  اأو  لعرقلته،  �شبباً  يعتقده 
الأن  الموت فقط  اإل��ى  منه  قريباً  ك��ان  مهما 
ب�شخرية  يعتقد  والأن����ه  ���ش��ّي��ئ��اً،  ك���ان  م��زاج��ه 
الرب  ي�شاعد  بذلك  واأن���ه  ينفعون،  ال  اأن��ه��م 
اإلى  ل��ل��ذه��اب  ال��وق��ت نف�شه  وال�����ش��ح��اي��ا ف��ي 
لذا  االأر�����ش.  م��ن  لهم  اأ�شلح  الأن��ه��ا  ال�شماء 
الم�شطرب من  العدمي  فهو نموذج للبطل 
اأن  يمكن  اأن��ن��ا  درج���ة  اإل���ى  روح���ه  ه�شتيريا 
وهو  ال�شك�شبيرية،  التاريخيات  في  ن�شادفه 
التي  ال��دم��وي��ة  خططه  بجبرّية  ي��وؤم��ن  م��ن 
في  منها  ف��ك��اك  ال  ال��ت��ي  الم�شيدة  �شت�شّكل 

الم�شتقبل.

المراآة المرائية 
ع���ا����ش ال��م��ل��ك ري��ت�����ش��ارد ت��اري��خ��ي��اً م���ا بين 
اأخوه  م��ات  وع��ن��دم��ا   ،1452  -  1485 ع��اَم��ْي 
الطفل  ابنه  على  اأ�شبح و�شياً  الرابع  اإدوارد 
اأجل  وم��ن  العر�ش.  مر�ّشح  الخام�ش  اإدوارد 

اأخيه  بقتل  اأم��ر  ب��ح��زم،  ال�شلطة  يمتلك  اأن 
والطفل  الخام�ش  اإدوارد  والطفل  كالرن�ش 
االآخ����ر ف��ي ���ش��ج��ن ال��ب��رج ال��م��رع��ب، و�شمح 
�شمعة  لت�شويه  ال�شيئة  ال�����ش��ائ��ع��ات  بتناقل 
الملكة.  وال��دت��ه  فيها  بما  الملكية  العائلة 
الموؤامرات  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  م��ن ط��ري��ق  ون��ج��ح 
وال��ت�����ش��ل��ك��ات ال���الاإن�������ش���ان���ي���ة، وب���ت���اأث���ي���ر من 
بتن�شيب  الق�شر،  في  الفّعالة  ال�شخ�شيات 
نف�شه ملكاً، لكن حكمه يدوم ل�شنَتين فقط: 
اإلى  اإنكلترا  فيهما  تحّولت   ،1485  -  1483
والم�شّوهين  بالقتلى  مليئة  مرعبة  جحيم 

روحياً.
كان هذا التتابع التاريخي �شرورياً لمعرفة 
�شك�شبير  ي��ح��اول  التي  االأ�شا�شية  المالمح 
متكاماًل،  يكون  ك��ي  بطله  على  ي�شبغها  اأن 
اأبعاده  ف��ي  ف��ي ���ش��ف��ات��ه، وم��ت��ل��ّون��اً  م��ت��ن��ّوع��اً 
ال�شيكولوجية اإلى درجة تدفعه اإلى االإيمان 
�شوى  لي�ش  الب�شري  "ال�شمير  ب��اأن  الكامل 
االأقوياء".  الإخافة  الجبناء  يتداولها  كلمة 
ومثل هذا البطل منحه �شك�شبير الكثير من 
التفّرد والتمايز لي�شاعده على اجتياز الزمن 
في�شبح بطاًل يمكن اأن يوجد في كل ع�شر 

واأوان. فهو طاغية قا�ٍش، لكنه يذرف 
الدموع الغزيرة على اأ�شدقائه عندما 
ُير�شلهم اإلى الموت. وهو قاتل �شر�ش 
مياه  ك��اأن��ه��ا  ال���ح���ارة  ال���دم���اء  "اأراق 
الذي  ال�شّفاح  وهو  يديه".  بها  يغ�شل 
االأحياء.   - االأم������وات  مملكة  اأ���ّش�����ش 
الحب،  لحظات  ف��ي  الم�شاعر  رق��ي��ق 
يغ�شب. بطل  عنيف ال يطاق عندما 
ي��ّت��خ��ذ ك��ل و���ش��ي��ل��ة ل��ل��و���ش��ول اإل����ى ما 
ي��ري��د، ث��م ي��ق��ت��ل ك��ل م��ن ك��ان��وا تلك 
اإنقاذ  يريدون  الذين  الو�شيلة. وعلى 
روؤو�شهم، الدخول في لعبته الخطرة 
يقومون  حيث  المخيفة،  ومداعباته 
اأما  البع�ش،  بع�شهم  بالتج�ّش�ش على 
ل  ه��و ف��ال ي��ث��ق ب���اأي م��ن��ه��م، ب��ل يف�شّ
اقت�شى  اإذا  ج��م��ي��ع��اً  روؤو���ش��ه��م  ق��ط��ع 

االأمر.
لقدرات  واعياً  كان  �شك�شبير  اأن  وبما 
ر�شمها  فقد  ه���ذه،  التدميرية  بطله 
بتاأنٍّ للو�شول اإلى �شخ�شية من�شجمة 
مع طموحاتها الذاتية، بحيث ت�شبح 
���ش��روره��ا ت��ك��ام��اًل ل��ه��ا. وب��ال��رغ��م من 
من  الكثير  والمعقولية  زماننا  عنف 
جوانب حياتنا اإال اأننا لن ن�شّدق هذا 
ال�����ش��رور واالأحقاد  ال��ه��ائ��ل م��ن  ال��ك��م 
ريت�شارد  وي�����ش��ي��ع��ه��ا  ي��م��ار���ش��ه��ا  ال��ت��ي 

قتل   - اآن  االأم��ي��رة  اأن  حتى  ال��ث��ال��ث، 
والدها وزوجها ووالده الملك هنري، 
وت���زّوج���ه���ا ع��ن��وة وت�����ش��ّف��ي��اً، وم���ن ثم 
بعدما  وق��ت��ل��ه��ا  ال�����زواج  ب��ع��د  اعتقلها 
اأ�شاع اأنها مجنونة - ت�شرخ بالحر�ش 

عندما ترى ريت�شارد:
اأنتم؟  تعبون  اأم  اأترتجفون؟  "ماذا، 

واأ�شفي، ال األومكم، اإنكم ب�شر
اأن تحتمل  الب�شر  وال ت�شتطيع عيون 

النظر اإلى ال�شيطان".

وت����وؤك����د ال��م��ل��ك��ة م���ارغ���ري���ت زوج����ة 
ال���م���ل���ك ه���ن���ري ال�������ش���اد����ش، ع���ل���ى اأن 
وحين  يتمّلق،  حين  "يع�ّش  ريت�شارد 
قرحة  الم�شموم  ن��اب��ه  يخّلف  يع�ّش 
والموت  الخطيئة  تركت  فقد  قاتلة، 
وقامت على  عليه،  �شماتها  والجحيم 

خدمته �شياطينها كّلها". 
ي��خ��ل��ق رعباً  ���ش��ل��وك ري���ت�������ش���ارد ه����ذا 
ل��دى االآخ��ري��ن، ل��ذل��ك ف���اإن االألقاب 
ف���ي الن�ش  ت���ذّم���ه  ال���ت���ي  وال�������ش���ف���ات 
اأك��ث��ر م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي ت��م��ت��دح��ه فهو: 

ال��ج��ح��ي��م، كتلة  ال�����ش��ي��ط��ان، ر����ش���ول 
العبد  ال��م�����ش��ي��خ،  ال�����ش��ري��ر،  ال��دن�����ش، 
ال���رج���ي���م، ال���م���ول���ع ب�����ش��ف��ك ال���دم���اء، 
البّري،  ال��خ��ن��زي��ر  ال��ق��ن��ف��ذ،  ال��ق��ات��ل، 
ق��ب�����ش��ة ال��ج��ح��ي��م، االأف�����ع�����وان ال���ذي 
من  كل  على  القاتلتان  عيناه  تق�شي 
الذئب،  ال�شّفاح،  الملك  اإل��ي��ه،  ينظر 
المت�شّخم  ال��ع��ن��ك��ب��وت،  ال�������ش���ف���دع، 
االأر����ش  ف��ي  ب��ال�����ش��م، خ��ال��ق الجحيم 
ال�شعيدة... اإلخ، وجميع هذه اللعنات 
واالأو���ش��اف من�شجمة ب��ال ح��دود مع 
والخيال  ال��ع��ق��ل  ف��ق��درة  �شخ�شيته. 
تكمن  ل�شك�شبير  الدرامية  والمهارة 
التاريخيين  االأب����ط����ال  ت��ح��وي��ل  ف���ي 
اأب����ط����ال درام���ي���ي���ن ع��ل��ى خ�شبة  اإل�����ى 
الم�شرح، لكن ب�شمات جديدة وتحليل 
�شيكولوجي ومثيولوجي في كثير من 
يكونون  ال��ذي  الوقت  ففي  االأح��ي��ان. 
نموذجين  ن��ج��ده��م  ���ش��م��ول��ي��ي��ن  ف��ي��ه 
يوؤ�شلبون الع�شر الذي يعي�شون فيه، 

ويعبرون اإلى اأزمنة م�شتقبلية.
ت�شّكل  ال��ت��ي  ال��م��ك��ّون��ات  ه���ي  م���ا  اإذاً 
القدرة  ت��م��ت��ل��ك  ع��دم��ي��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ان�شجامها  درج��ة  اإل��ى  التدمير،  على 
اأهدافها  مع  مطلق  ب�شكل  وتماهيها 

وكينونتها و�شرورها الذاتية؟

التوت البّري المريع 
�شيرن  الدنماركي  الفيل�شوف  يجيب 
كيركغارد عن ال�شوؤال ال�شابق، عندما 
يف�ّشر �شلوك ريت�شارد على اأنه اإمكان 
عليه  ُي��ط��ل��ق  م��ا  ق��ي��ود  م��ن  التخّل�ش 
هو  الذاتي" الذي  الباطني  "االإلزام 
االأ����ش���ا����ش ال��ح��ق��ي��ق��ي ل���الأخ���الق، من 
الخا�ش،  ق��ان��ون��ه  ي��وؤ���ّش�����ش  اأن  اأج����ل 
العنف  وم��ن خالله فقط يبني دول��ة 
ال��خ��ا���ش��ة ب���ه. واأح�����د االأ����ش���ب���اب التي 
االأخالقي  االلتزام  رف�ش  اإل��ى  دفعته 
االآخ����رون  ك���ان  ال��ت��ي  ال�شفقة  ال���ع���ام، 
وفي  طفولته.  منذ  اإزاءه  يمار�شونها 
ه����ذا ال�����ش��دد ف����اإن ك��ي��رك��غ��ارد يجزم 
اأن  يمكنها  ال��ف��خ��ورة  "الطبيعة  ب���اأن 
تتحّمل كل �شيء ما عدا اأمر واحد هو 

ال�شفقة".
الثالث  وهذه م�شكلة الزمت ريت�شارد 
ط��وي��اًل، الأن���ه ُول����َد م�����ش��ّوه��اً، اأي بما 
و�شفقتهم،  االآخرين  عطف  ي�شتدعي 
و�شوداويته  ك��اآب��ت��ه  خ��ل��ق  ال���ذي  وه���ذا 
ال���روح  ه�شتيريا  اإل����ى  اأّدي���ت���ا  ال��ل��ت��ي��ن 

وال�شّر  القتل  في�شبح  وا�شطرابها، 
لل�شفقة.  المواجه  النقي�ش  والعنف، 
ويقيناً اأن ال�شبب الذي جعل ريت�شارد 
ا�شتطاعته  عدم  هو  ال�شيطانية  بهذه 
ت��ح��ّم��ل ال�����ش��ف��ق��ة ال���ت���ي ع���ا����ش تحت 
رّد  اأي�شاً  فهي  طفولته،  منذ  رحمتها 
المليئة  ذاك���رت���ه  ف��ع��ل ع��ل��ى م��خ��زون 
ب�شور �شفقة االآخرين التي توؤدي اإلى 
�شعور االإن�شان بالعجز. وبذلك يختار 
ريت�شارد الثالث كينونته وذاته وفعله 
المنطلق  ه��ذا  وم��ن  بعنف،  الحياتي 
�شورن  ال����وج����ودي����ة  �������ش  م���وؤ����شّ ف�������اإن 
�شخ�شية  "اأعظم  يعتبره  كيركغارد 
ال  ب�شكل  �شك�شبير  ر�شمها  �شيطانية 
الكثير  ف���اإن  ل��ذا  م�شاهاته".  يمكن 
م��ن ال��دار���ش��ي��ن ي�����ش��ي��رون اإل���ى تاأثير 
�شلوكه  على  لديه  الج�شدي  الت�شويه 
ال�شيكولوجي واالجتماعي، وهو ذاته 
يوؤكد على هذا الت�شويه، كما في بداية 
باأنه  الم�شرحية، حيث يتذّمر �شاخراً 
القبيح الذي ال ي�شلح لممار�شة فنون 
ب�����ش��ورة طبيعية  ُي��خ��ل��ق  ال��ح��ب ول���م 
عجل  على  ُخلق  فقد  حبيبته،  ليمّتع 
من دون جمال المحّبين الذي ي�شلب 
فهو من  لعوب،  قلب ح�شناء مختالة 
اإنه  الق�شمات،  ات�شاق  ُح��رم��وا  الذين 

ريت�شارد  اإن����ه  ال��م��ن��ق��و���ش،  ال��م�����ش��ّوه 
الذي تنبحه الكالب التائهة اإذا وقف 
اأمامها لما تراه من غرابة في هيئته. 
وم���ث���ل ه����ذا ال��ب��ط��ل ال���م���ت���ف���ّرد بهذا 
�شيئاً  يجد  ال  ال�شيكولوجي  التعقيد 
من المتعة يت�شّلى به في وقت ال�شلم، 
الم�شّوهة، وهو  يتغّنى بخلقته  اأن  اإال 
ي��ق��وم ب��ذل��ك م��ت��ع��ّم��داً م���ن اأج����ل اأن 
ُي���راك���م م��ن اأ���ش��ب��اب ح��ق��ده ف��ي عالم 
ف��ا���ش��د وم���وب���وء... وم���ا دام ك��ل �شيء 

اآياًل اإلى العدم: 
�شريراً  "فالأكن 

 ما دمت ال اأ�شلح للحب 
 وال لال�شتمتاع بهذه االأيام الجميلة 

الزاهرة )اأيام ال�شلم(
والأمّيز تلك االأيام ومتعتها اللذيذة 

بغ�شبي وحقدي".

ي��ّت�����ش��ح مفهوم  ذل�����ك  خ�����الل  وم�����ن 
وال�شّر،  ل��ل��ع��ن��ف  ال��خ��ا���ش  ري��ت�����ش��ارد 
اإن�شان  ث��م��ة  ل��ي�����ش  اإل���ي���ه  ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اإن�����ش��ان ط��م��وح، وم��ن اأجل  �شرير، ب��ل 

كل  ي�شحق  اأن  عليه  ال�شّيقة  اأنانيته 
����ش���يء ي��ق��ف ف���ي ط���ري���ق���ه. ل��ق��د فتح 
الطموح الدموي الطريق وا�شعاً اأمام 
لممار�شة  الريت�شاردية  ال��ذات  اأنانية 
يتحّول  اأن  اأج��ل  من  والق�شوة  العنف 
ال�شّر  ����ش���ّر، وي��ت��ح��ّول  اإل����ى  ال��ط��م��وح 
القانون  يت�شّكل  وبذلك  طموح.  اإل��ى 
الفل�شفي لريت�شارد، اأي مقابلة الحب 
ولتحقيق  والعنف.  بال�شّر  والطموح 
�شيكولوجي  تركيب  م��ن  ب��ّد  ال  ذل��ك 
خا�ش، و�شمات فيزيولوجية متمّيزة، 
توؤّهله للقيام بفعل التدمير للو�شول 
تاأ�شي�ش   - ال��ط��م��وح��ات  اأق�����ش��ى  اإل����ى 
دولة العنف - التي قد ت�شّكل انت�شاره 
البطل  و�شقطة  انت�شار  اأو  و�شقطته، 

التراجيدي ال�شك�شبيري عموماً.
الطموح  ه�����ذا  ت��ح��ق��ي��ق  اأج������ل  وم�����ن 
البداية  منذ  الثالث  ريت�شارد  ي�شع 
في  وي�����ش��رع  الجهنمية،  مخططاته 
الظنون  من  ب��دءاً  تحقيق مقّدماتها، 
بين  الكره  لخلق  والت�شهير،  ال�شيئة، 
المالكة  العائلة  واأف���راد  الملك  اأخيه 
ال�شلطة.  ي�شتلم  اأن  ق��ب��ل  االآخ���ري���ن 
في  بع�شهم  بو�شع  �شخ�شياً  وي�شاهم 
هذه  وم��ن��ذ  قتلهم،  حتى  اأو  ال�شجن 
اللحظة تمتّد �شبكة العنف اإلى رقاب 

الجميع دون تمييز:
�شّيدتي  )ريت�شارد(:  جلو�شتر  "دوق 
�شرائع  ع���ن  ���ش��ي��ئ��اً  ت��ع��رف��ي��ن  اإن����ك ال 
خيراً،  بال�شّر  ت��ج��زي  ال��ت��ي  ال��رح��م��ة، 

وباللعنة بركًة.
اأيها ال�شرير، اإنك ال تعرف �شيئاً  اآن: 
االإن�����ش��ان، وم��ا من  اأو  عن �شرائع اهلل 
مهما  الرحمة،  من  قلبه  خال  وح�ش 

بلغت �شراوته. 
ريت�شارد: لكن قلبي ال يعرف الرحمة 

مطلقاً، فاأنا اإذاً ل�شت حيواناً.
ال�شياطين  تنطق  اأن  اأع��ج��ب  م��ا  اآن: 

بالحق.
ريت�شارد: واأعجب من ذلك اأن ي�شتبّد 

الغ�شب بالمالئكة".

الحوارية  ق���درت���ه  اإل����ى  اإ���ش��اف��ة  اإذاً، 
و�شفائه،  ذهنه  وو���ش��وح  والتاأويلية، 
ث��م��ة ت���اأك���ي���د ع��ل��ى م��ن��ط��ق ج���دي���د ال 
اإلى  ين�شجم مع المنطق العام، يدّلل 
تجّلياتها. ب��ك��ل  ري��ت�����ش��ارد  �شخ�شية 

ال�شّر  اأن  في  ينح�شر  المنطق  وه��ذا 

يجب  االأخ��ي��ري��ن  اإزاء  يمار�شه  ال��ذي 
اأفعال  ك��ان��ت  واإذا  خ���ي���راً.  ُي��ج��زى  اأن 
ريت�شارد ُتعتبر �شراً في نظر االآخرين، 
تاريخية  و�شرورة  خيراً  تعتبر  فاإنها 
ال�شّر  ففعل  ريت�شارد،  منطق  بح�شب 
هو خير يمنحه ريت�شارد ويتنا�شب مع 
تتنا�شب  ميتة  فكل  القتيل،  �شخ�شية 
لذلك  ومكانته،  �شاحبها  ج��الل  م��ع 
ه���و ي��ع��ّل��ق ع��ل��ى ق��ت��ل��ه ل��ل��م��ل��ك هنري 
�شجن  ف��ي  اح��ت��ج��زه  بعدما  ال�����ش��اد���ش 
لل�شماء  اأ���ش��ل��ح  راأي��ت��ه  "الأني  ال��ب��رج: 

منه لالأر�ش".
ال��ك��ث��ي��ر من  ال��ع�����ش��ر يحمل  اأن  وب��م��ا 
ت��ن��اق�����ش��ات��ه، ف���اإن ال��ب�����ش��ر ���ش��رع��ان ما 
يتحّولون اإلى مرايا مرائية: "فما دام 
كل و�شيع قد �شار �شّيداً، فاإن الكثير 
اأ���ش��ب��ح��وا و�شعاء".  ق��د  ال�����ش��ادة  م��ن 
العدالة في هذا  لكن ريت�شارد يحّقق 
الخا�ش  مفهومه  �شمن  ال��ت��ن��اق�����ش 
ل��ل�����ش��ّر، ل���ذل���ك ف�����اإن م��ف��اه��ي��م مثل: 
الرحمة والحب... لها دالئل مختلفة 
فرحمته  ن��ح��ن،  منطقنا  ع���ن  ل��دي��ه 
يحّبه. ومن  م��ن  ك��ّل  ي�شمالن  وح��ّب��ه 
اأجل اأن يعّبر عن هذا الحب عالنية، 
يحيك اأقذر الد�شائ�ش كي ير�شل من 
يحّبه اإلى الموت كي يعطي ال�شرعية 

ل��ق��ت��ل م���ن ي��ظ��ن اأن�����ه ي��ع��ي��ق تحقيق 
وهدفه  المقّد�ش  الحياتي  م�شروعه 
واإن  حتى  العنف،  دول��ة  وه��و  االأ�شمى 

كان اأخاه كالرن�ش:
ال�شاذج  اأيها  كالرن�ش،  اأي  "ريت�شارد: 
الحب  اإن لك في نف�شي من  االأمين، 
بروحك  اأب��ع��ث  اأن  ع��ل��ى  يحملني  م��ا 

قريباً اإلى ال�شماء... اإلى الجّنة".
الكره،  قامو�شه  ف��ي  تعني  فالرحمة 
وكي ال ي�شمح لمن يحّبه باأن يخطئ 
�شّده يوماً ما، ال بّد من قتله واإر�شاله 
اآخر، فاإن  اإلى الفردو�ش. ومن جانب 
ريت�شارد  لممار�شات  االأ�شا�شي  الهدف 
وال���روح  وال��ق�����ش��وة  العنف  تعميم  ه��و 
التدميرية في كل �شيء، و�شمن هذا 
المنطق فاإن منح حّبه لمحّبيه يعني 
فعلى  ال�شيكولوجية،  عقده  منحهم 
يتكلم  واأن  قناعه  يلب�ش  اأن  الجميع 
الحركات  ويتحّرك  نف�شها  بالطريقة 
عليهم  ي���وّزع  ريت�شارد  اإن  ب��ل  نف�شها، 
م��الب�����ش��ه ب��األ��وان��ه��ا ال��م��ف�����ش��ل��ة لديه 
والتي ال يلب�شها اإال مّرة واحدة حتى 
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جبران والبدايات
العربية  ال��ه��ج��رة  م���وج���ات  ب�����داأت 
اإل�����ى االأرا������ش�����ي االأم���ي���رك���ي���ة منذ 
عوامل  ع�������ش���ر.  ال���ت���ا����ش���ع  ال����ق����رن  ن���ه���اي���ات 
دفعْت  كثيرة  وتاريخية  واقت�شادية  �شيا�شية 
المهاجرين االأوائل اإلى االإبحار غرباً، اإ�شافة 
االأرا�شي  اإل��ى  الهجرة  اإج���راءات  �شهولة  اإل��ى 
على  الح�شول  كان  حين  وقتئذ،  االأميركية 
االإقامة االأميركية اأ�شهل من ركوب الباخرة. 
بينهم  وظهرت  المهاجرين،  اأع��داد  تكاثرت 
اأ�شوات اأدبية نقلت معها اللغة العربية واأدبها 

اإلى االأر�ش الجديدة. 
االأميركية  ال��ه��ج��رة  م��وج��ات  تق�شيم  يمكن 
االأولى  الموجة  ث��الث:  فترات  اإل��ى  تاريخياً 
 ،1945 العام  وحتى   1885 العام  منذ  امتّدت 
القلمية"،  "الرابطة  ُول�����دت  رح��م��ه��ا  م���ن 
وخ��الل��ه��ا ت��ك��اث��ر ع���دد االأدب�����اء واأخ����ذ االأدب 
ب��ال��ت��ك��ّون والذيوع،  اأم��ي��رك��ا  ف��ي  ال��م��ه��ج��ري 
االأهم  الذهبي  الع�شر  الحقبة  ه��ذه  لت�شّكل 
الذين  ال�شعراء  اأوائ����ل  م��ن  المهجر؛  الأدب 
هاجروا اإلى اأميركا خالل هذه الفترة اأمين 
الريحاني، جبران خليل جبران، ندرة حداد 
الذي و�شل اإلى نيويورك العام 1897 وتبعه 
اأّيوب بعد عام واحد؛ ن�شيب عري�شة،  ر�شيد 
اأ�شعد  ال�����ش��ع��ب��ي  ال�����ش��اع��ر  ال���ح���اج،  ن��ع��م��ة اهلل 
ر�شتم، ميخائيل نعيمة، وديع باحوط، نابغة 
باالإ�شافة  ال��ح��اوي،  ملحم  اللبناني  الزجل 
اأب��و ما�شي اأح��د اأه��م �شعراء االأدب  اإل��ى اإيليا 
العربي، وغيرهم الكثير من الذين ال يت�شع 

المجال هنا لذكرهم جميعاً. 
و�شورية  لبنانية  االأول��ى  الهجرة  ه��ذه  كانت 
بعد  عملياً  وان��ت��ه��ت  خ��ا���ش،  ب�شكل  المن�شاأ 
العام  ف����ي  القلمية"  "الرابطة  ت���ال����ش���ي 
الثانية  ال���ه���ج���رة  م���وج���ة  ل��ت��ت��ب��ع��ه��ا   ،1940
والتي   ،1967 العام  وحتى   1945 العام  منذ 
العربية في  االأدبية  االأق��الم  اختفت خاللها 
االأ�شماء  بع�ش  م��ن  اإال  االأم��ي��رك��ي  المهجر 
والباحثة  الكاتبة  اأهمها  المتفّرقة،  القليلة 
الخ�شراء  �شلمى  الفل�شطينية  والمترجمة 
ن�شر  ف���ي  ال��ك��ب��ي��ر  ال��ف�����ش��ل  ذات  ال��ج��ي��و���ش��ي 
الثقافة واالأدب العربيَّْين في العالم الناطق 

باالإنكليزية. 
التي  ال��ه��ج��رة،  م��ن  الثالثة  الموجة  ام��ت��ّدت 
المتو�شط،  ال��م��ه��ج��ري  ال��ظ��الم  ع�شر  ت��ل��ت 
من العام 1967 حتى وقتنا هذا، و�شيكون لنا 
المهجرية  الحقبة  هذه  عن  ل  مف�شّ حديث 

االأميركية المعا�شرة. 
القديم  االأميركي  المهجري  االأدب  يكن  لم 
العام.  االأدب��ي  العربي  الم�شهد  عن  منقطعاً 
متاأثرين  ك���ان���وا  االأوائ������ل  ال��م��ه��ج��ر  ف���اأدب���اء 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة: مدر�شة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��م��دار���ش 
ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة ال��ج��دي��دة م��م��ّث��ل��ة ف��ي �شوقي 
مطران  م���در����ش���ة  وال�������زّه�������اوي؛  وح����اف����ظ 
"الديوان"  ���ش��ع��راء  م��در���ش��ة  ال��ت��ج��دي��دي��ة؛ 
)���ش��ك��ري وال��م��ازن��ي وال��ع��ّق��اد(؛ اإ���ش��اف��ة اإلى 
مدر�شة �شعراء "اأبولو". لكن ما حفر، ب�شكل 
المهجر  الأدب  ال���ث���وري���ة  ال��م��الم��ح  ق���اط���ع، 
االأدبي  باالنبعاث  الكبير  ت��اأّث��ره  هو  القديم 

االأميركي في بدايات القرن الفائت. 
تاأثير  ع��ن  ال��ح��دي��ث  ف��ي  المبالغة  يمكن  ال 
ال��ب��ي��ئ��ة االأم���ي���رك���ي���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة واالأدب����ي����ة 
ال��ت��دري��ج��ي ع��ل��ى االإن���ت���اج ال��م��ه��ج��ري االأول، 
االأميركي  الفكر  لتيارات  االأخير  وا�شتيعاب 
ت�شكيل  في  طليعي،  وب�شكل  بذلك،  ُم�شهماً 

ال�شعرية  ال��روم��ن�����ش��ي��ة  ال��م��در���ش��ة  م��الم��ح 
التمازج  اآث����ار  اق��ت��ف��اء  ال�شهل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة. 
جبران  اإنتاج  بين  ح�شال  اللذين  والتالقح 
�شّهال  واللذين  الغربي،  واالأدب  رفاقه  وبين 
القديم  المهجر  الأدب��اء  الق�شري  االنغما�ش 
االإنترنت  ع�شر  قبل  االأميركية  الحياة  في 
االأخير  م��ا���ش��ي  اأب�����و  ف�����ش��ع��ر  وال����ط����ائ����رات. 
الريحاني  وتاأّثر  االأول،  اإنتاجه  عن  مختلف 
جبران  اأن  كما  الكثير،  عنه  ُك��ت��ب  بويتمان 
عا�شر اأ�شماء اأدبية اأميركية مهّمة كال�شاعر 
اأونيل  اأوجين  والم�شرحي  روبن�شون جيفرز، 
بالتيارات  ت��اأّث��ره  اإل���ى  ب��االإ���ش��اف��ة  وغ��ي��ره��م، 

الدينية الفل�شفية االأميركية.
ب�شكل  ت��ب��رز  الغربية  االأم��ي��رك��ي��ة  ال��م��وؤث��رات 
خا�ش في االأ�شاليب الفنية للكتابة المهجرية 
القديمة، التي تبّنت االبتكار والتحّرر اللغوي 
ال�شعر  اأ�شكال  مواجهة  في  اأ�شلحًة  والبياني 
العربي التقليدية حينئذ، وكان لها دور مهم 
في تجديد االألفاظ واالأوزان ال�شعرية وحتى 
نق�شها تماماً )كما في ال�شعر المنثور(، ولو 
كان ذلك على ح�شاب اأخطاء لغوية وعرو�شية 

مما ُينتقد به االإنتاج المهجري القديم. 
ف���ي النثر  اأي�������ش���اً  اأم���ث���ل���ة م�����ش��اب��ه��ة  ل��دي��ن��ا 
ال��م��ه��ج��ري االأم��ي��رك��ي ال��ق��دي��م، ن��ذك��ر منها 
التي  المتك�ّشرة" لجبران،  "االأجنحة  رواي��ة 
في  مكانتها  العربي حول  النقد  اختلف  واإن 
النماذج  من  تبقى  العربي،  الروائي  التاريخ 

االأولى للرواية العربية الفنية.  
لندرك الفرق ال�شا�شع بين االأدب المهجري 
المعا�شر  ال��ع��رب��ي  االأدب  وح��رك��ة  ال��ق��دي��م 
ال�شياق  ف��ي ه��ذا  ال��ي��وم، يكفينا  اأم��ي��رك��ا  ف��ي 
الموؤثرة  االأدبية  بالتجّمعات  القارئ  تذكير 
في  الع�شرين  ال��ق��رن  ب��داي��ة  ف��ي  ن�شاأت  التي 
المهجر )في مقّدمتها "الرابطة القلمية"(، 
العديدة  ال��ق��دي��م��ة  ال��م��ه��ج��ري��ة  وب��ال�����ش��ح��ف 
رًة مختلف مراحل  تباعاً، م�شوِّ التي ظهرت 
ال��ح��ي��اة االأدب���ي���ة ال��م��ه��ج��ري��ة )ظ���ه���رت اأول 
�شحيفة عربية في المهجر االأميركي العام 
1892 با�شم "كوكب اأمريكا"، تبعتها جريدة 
1898، وبعدها  العام  نيويورك  "الهدى" في 
بعام جريدة "مراآة الغرب" والتي كان يكتب 
ثم  وم���ن  كات�شفلي�ش،  وول��ي��م  ج��ب��ران  فيها 
اأ�ّش�شها  التي   "البيان" النيويوركية  جريدة 
وعبا�ش  ب��دور  �شليمان  المهجريان  االأدي��ب��ان 
اأبو �شقرا العام 1911، ومجلة "الفنون" التي 
وكتب   ،1913 العام  عري�شة  ن�شيب  اأطلقها 
فيها ميخائيل نعيمة ف�شواًل كثيرة في االأدب 
عبد  اأن�شاأ  نف�شه  ال��ع��ام  ف��ي  واأخ��ي��راً  والنقد، 
كتب  "ال�شائح" التي  جريدة  ح��داد  الم�شيح 
فيها اأعالم االأدب المهجري القديم و�شّكلت 
تاأ�شي�ش  اإل��ى  النهاية  في  اأّدت  التي  القاعدة 
نذكر  اأن  فقط  يبقى  القلمية".  "الرابطة 
والذي  ما�شي،  اأب��و  الإيليا  "ال�شمير"  مجلة 
اأن�شاأها عام 1929، وحّولها اإلى جريدة يومية 
عام 1936، لت�شبح من اأكثر ال�شحف العربية 

ذيوعاً في المهجر(.
ال��ك��ب��ي��ر م���ن ال�شحف  ال���ك���م  ع��ن��د م���ق���ارن���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ه��ج��ري��ة ال��ق��دي��م��ة )ت��ل��ك التي 
ذكرت وغيرها الكثير مما لم يت�شع المجال 
ال�شحافي  ال��واق��ع  م��ع  ونوعيتها  ل��ذك��ره��ا( 
العربي المهجري الحالي في اأميركا، يتبّين 
المهجري  ل��الأدب  المفككة  الحالة  للمتابع 
الحركة  ف��ي  ل��ه  دور  اأّي  واخ��ت��ف��اء  المعا�شر 
العابر  فالزائر  المعا�شرة.  العربية  االأدبية 

يجد  لن  ديترويت  اأو  �شيكاغو  اأو  لنيويورك 
�شفحاتها  تمالأ  مجانية  عربية  �شحفاً  اإال 
المذهبية،  وال��دع��وات  الدينية،  االإر����ش���ادات 
اأف�شل  عن  الرخي�شة  التجارية  واالإعالنات 
مطاعم  واآخ��ر  )المهجرية(  البقالوة  اأن��واع 
الن�شو�ش  اأم����ا  ال���ح���الل،  وال��ل��ح��م  ال��ك��ب��اب 
االأدبية )التافهة غالباً(، فقد تجد لها مكاناً، 
الركام.  ل��ه��ذا  المن�شّية  ال��زواي��ا  ف��ي  ح�����ش��راً، 
وحتى  وال�شللية  القطرية  التق�شيمات  اأم��ا 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  تحكم  ال��ت��ي  الطائفية، 
اأي�شاً  ه��ي  ه��اج��رت  ال�����ش��رق، فقد  اأدب����اء  بين 
اإلى ال�شحافة والمواقع والعقول المهجرية 

التي جلبت معها خيمها العربية.

الرابطة القلمية
قبل القفز اإلى الكالم عن واقعنا المهجري 
المعا�شر، ال بّد من وقفة خا�شة عند مرحلة 
"الرابطة القلمية". بداأت المحاوالت االأولى 
العالمية  ال��ح��رب  اأث���ن���اء  ال��راب��ط��ة  ل��ت��األ��ي��ف 
االأولى، لكنها لم تتحقق عملياً بال�شكل الذي 
عرفناه حتى العام 1920، بدعوة من �شاحب 
االأديب  اآن��ذاك  "ال�شائح" الم�شهورة  جريدة 
عبد الم�شيح حداد، وع�شوية جبران )رئي�شاً( 
اأّيوب  ور�شيد  )م�شت�شاراً(  نعيمة  وميخائيل 
وان�شمام  كات�شفلي�ش،  وول��ي��م  ح���داد  ون���درة 
كن�شيب عري�شة  بعد  م��ا  ف��ي  اإل��ي��ه��ا  اآخ��ري��ن 
اأّيوب  ونعمة  ما�شي  اأبو  واإيليا  ر�شتم  واأ�شعد 
واآخرين. كان لهذه الرابطة د�شتور، نقتب�ش 
منه ما يكفي الإي�شاح الروح التي جمعت بين 
روح  ب��ّث  ه��و  ال��راب��ط��ة  غ��اي��ة  "اإن  اأع�شائها: 
وانت�شاله  العربي،  االأدب  ج�شم  في  ن�شيطة 

من وهدة الخمول والتقاليد...".
ميولهم  "الرابطة..."  اأع�����الم  ُي���خ���ِف  ل���م 
االأدبية الثورية، يو�شحها جبران في مقولة 
تم�شكهم  ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ع��ى 
"لكم  الدوؤلي:  االأ�شود  واأبي  �شيبويه  باأقوال 
منها - اللغة - ما قاله �شيبويه واأبو االأ�شود 
من  وبعدهم  قبلهم  ج��اء  وم��ن  عقيل،  واب��ن 
تقوله  ما  منها  ولي  الممّلين؛  الم�شجرين 
والمتعّبد  لرفيقته،  والمحّب  لطفلها،  االأم 
هذا  وم���ن  ال����روح  ه���ذه  م��ن  ليله".  ل�شكينة 
االإيمان ا�شتمّد هذا التجّمع المهجري قّوته 
االإيمان ما كان ليكفي وحده  واأهميته، لكن 
�شمحت  التي  التنظيمية  المظّلة  لوال وجود 
اأك��ب��ر ف��ي ال��روؤي��ة وت��ب��ادل في  بخلق تجان�ش 
االأفكار والقوى، ما اأدى اإلى تاأثير م�شاعف 
ومتراكم لدعوة التغيير التي اآمن بها اأفراد 

الرابطة. 
اإن ال�شروط التاريخية الموؤاتية التي �شمحت 
المهجر  ف���ي  القلمية"  "الرابطة  ب��ن�����ش��وء 
االأم��ي��رك��ي ل��م ت��ت��ك��ّرر ق���ّط ب��ع��د زوال���ه���ا عام 
التي  المحاوالت  1940، لذلك ف�شلت جميع 
وقت  �شكل، حتى  ب��اأي  الفكرة  الإح��ي��اء  ج��رت 
ق��ري��ب. م��ن اأه���م ه��ذه ال�����ش��روط، االن�شالخ 
الجغرافي الذي عا�شه اأدباء المهجر القديم 
التوا�شل  اإم��ك��ان��ات  ع��ن  يبحثون  جعلهم  م��ا 
البيئة  والثقافي في قلب  واالأدب��ي  االإن�شاني 
ال��غ��ري��ب��ة، ف��ي زم���ن ل��م ي��وج��د ف��ي��ه االإيميل 
وال��م��ا���ش��ن��ج��ر وال��ف��ي��دي��ك�����ش ال�����ش��ري��ع. فهذه 
من  الم�شافة  ج��ّردْت  التكنولوجية  التقنيات 
تاأثيرها ال�شاغط، وغّيرت مفهوم االن�شالخ 
ف��ي ت��ج��رب��ة االغ���ت���راب )ال��ح��دي��ث(، لتخلق 
ب�����ش��روط مختلفة  واق���ع���اً م��ه��ج��ري��اً ج���دي���داً 

تماماً عّما �شبقه.

اإلى الأدب العربي المعا�سر  اأن ُينظر 
المكتوب في المهجر الأميركي، كاأدب 
الخ�سو�سية  بع�س  يمتلك  زال  ما 
اإحداثيات  مع  التفاعل  من  النابعة 
من  الكثير  يحمل  اأمٌر  الجديد،  المكان 
ح لحقاً ب�سكل  الم�سداقية )كما �ساأو�سّ
في  ال�ستمرار  اأم��ا  تف�سيًل(،  اأكثر 
المهجرية  للمدر�سة  امتداداً  اعتباره 
بها  ومقارنته  القديمة  الأميركية 
بموت  الإق��رار  اإل��ى  فيحملنا  دائماً، 
المعا�سر  الأميركي  المهجري  الأدب 
)بالمفهوم الجبراني(، والتفّرج على 
اأوراقه التائهة في دهاليز التكنولوجيا 
الحديثة، حيث لم يبَق منه الآن �سوى 
بائ�سة، وموؤتمرات ُم�ستحدثة  درا�سات 
تحاول اجترار ما�ٍس لم يورثنا اإل ال�سم.

فادي �سعد - الوليات المتحدة

طاغيتهم  اإن��ه  �شاكلته...  على  يراهم 
فمثل  ي�شاء،  ما  بهم  يفعل  المحبوب 
هوؤالء الم�شوخ، اأ�شحاب الدماء الباردة 
"الرجال  ه���م  ال��غ��ل��ي��ظ،  وال�����ش��ح��ك 
المتاع"  ���ش��ق��ط  ال���رج���ال  ال���ج���وف... 
كحا�شية  ري��ت�����ش��ارد  خ��ل��ق��ه��م  ال���ذي���ن 
ف��اأ���ش��ب��ح م��ن��ق��ذه��م وم�����ش��ي��ره��م، ال 
يعرفون ما الذي �شيحّل بهم من دون 
هوؤالء  وج��ود  اأن  حيث  مثله،  طاغية 
البرابرة ُيعتبر نوعاً من الحّل لهم في 
حياتهم ال�شيا�شية واالجتماعية. فاإذا 
الحياة،  في  اال�شتثناء  هو  ال�شّر  ك��ان 
هذا  تحويل  على  ق��ادر  ريت�شارد  ف��اإن 
اال�شتثناء اإلى قاعدة عامة، وعلى هذا 
لم يكن هدفها  ف��اإن خططه  االأ�شا�ش 
ال�����ش��ل��ط��ة فح�شب  ع��ل��ى  اال����ش���ت���ي���الء 
 - اإليه  بالن�شبة  المنال  �شهل  فهذا   -
الب�شرية  ال���ذات  ت�شكيل  اإع���ادة  واإن��م��ا 
من جديد، واإعادة بناء الدولة واآليتها 
العنف  ليوؤ�ّش�ش  تخريبها،  خالل  من 
وجنوده  وموؤ�ش�شاته  وقانونه  دول��ت��ه 
حّرياتهم  يمار�شون  الذين  ال�شّريين 

في دولة اال�شتثناء الريت�شاردية.
ال يمكن لريت�شارد الثالث اأن يمار�ش 
طموحه  وي���ح���ّق���ق  ال���ح���ي���ات���ي  ف��ع��ل��ه 
اأخيه  ب����وج����ود  )ال�����دول�����ة(  االأع����ظ����م 
اإدوارد،  الملك  االآخر  واأخيه  كالرن�ش 
فاالأول من المحتمل اأن يناف�شه على 
اإلى �شذاجته واأمانته  اإ�شافة  العر�ش، 
تحّملهما،  لريت�شارد  يمكن  ال  اللتين 
اإدوارد فهو يملك القانون  اأما الملك 
���ش��يء وه���ذا يعيق فعالية  ك��ل  وب��ي��ده 
ري��ت�����ش��ارد ال���ذي ي���وّد ام��ت��الك القّوة. 
الدنيا  ي����ت����رك  اأن  ك����الو�����ش  ف���ع���ل���ى 
ل����ه ل��ي��ع��ب��ث ب���ه���ا ع���ل���ى ه������واه كملك 
م�شتقبلي. لذلك نراه من�شغاًل بهما، 
لحظة  حتى  قلقاً  م�شطرباً  م�شّو�شاً 
رحيلهما. عندها فقط يمكنه اإح�شاء 
وم�شتقبله  م�����ش��ي��ره  الأن  اأرب�����اح�����ه، 
الربح  منطق  اإل��ى  يخ�شعان  الملكي 
والخ�شارة. وهنا ينبثق �شوؤال جوهري 
�شمن  للعنف  دول��ة  اإقامة  كيفية  عن 

ا�شتراطات العقل الريت�شاردي؟
فبالرغم من اأن جميع ماآ�شي �شك�شبير 
هذا  عن  اإج��اب��ة  تت�شّمن  وتاريخياته 
يترّقبون  ال��ج��م��ي��ع  اأن  اإال  ال�������ش���وؤال، 
يت�شّلم  حينما  ال��م��رع��ب��ة  ال��م��ف��اج��اآت 
ريت�شارد ال�شلطة با�شم "اللورد حامي 
الدولة"، واأول قربان يقّدمه لتاأ�شي�ش 
دولته هو �شجن اللورد ريفرز واللورد 
اليزابيث  الملكة  اأخ  ف����االأول  غ���راي، 
اإدوارد،  ال��م��ل��ك  االأك���ب���ر  اأخ��ي��ه  اأرم���ل���ة 
تتنّباأ  ف��ه��ي  ل���ذل���ك  اب��ن��ه��ا،  وال���ث���ان���ي 

�شيحّل  ال����ذي  ال���خ���راب  ب��ب��داي��ة 
النبوءة  بهذه  موؤّكدًة  بالمملكة، 
كقدر  والتدمير  العنف  فل�شفَة 
والذي  منه،  الخال�ش  يمكن  ال 
رقاب  على  كالمق�شلة  �شيهيمن 
اأ�شحاب هذه الم�شائر الب�شرية 

الم�شطربة التي ينه�ش قلوبها الحقد 
و�شهوة ال�شلطة: 

اأيها  م��رح��ب��اً  اإل���ي���زاب���ي���ث:  "الملكة 
المذابح،  اأيتها  الدماء،  اأيتها  الدمار، 
اأنها  لو  كما  �شيء  كل  نهاية  اأرى  اإن��ي 

ر�شم مخطوط".
الثالث،  ريت�شارد  الملك  ي�شع  وبهذا 
ال����روح  ال���دول���ة واالأّم�������ة ذات  ح���ام���ي 
العنف  ل���دول���ة  االأ����ش���ا����ش  ال���خ���اوي���ة، 
"�شيكون  ح��ي��ث  ب���ال���دم���اء  م��غ��م��و���ش��اً 
وال�����دم عدّو  اأخ���ي���ه،  ع����دّو  االأخ  ف��ي��ه��ا 
ولن  النف�ش".  ع���دّوة  والنف�ش  ال���دم، 
يكون ثمة مكان لالبن في قلب اأبيه، 
واالأب �شُي�شاق اإلى الموت اأمام ابتهاج 
ابنه اأو ابنته اأو اأخيه بعدما و�شوا به. 
وريت�شارد هنا �شريح و�شادق لتحقيق 
ق��ان��ون��ه االأخ���الق���ي ف��ي دول��ت��ه هذه، 

ياأمر بتنفيذه بهدوء اأع�شاب:
"بكنجهام: واالآن يا �شّيدي ماذا ترانا 
هي�شتجز  ال��ل��ورد  اأن  عرفنا  اإن  نفعل 

لن ي�شتجيب لخططنا.
ن�شرب  الثالث(:  )ريت�شارد  جلو�شتر 
�شنفعل!  م����ا  ذل�����ك  رج������ل،  ي����ا  ع��ن��ق��ه 
ذلك  بعد  ننظر  ثم  الع�شاء  فلنتناول 

في اإحكام خططنا".

يتوانى  لن  رحيماً  يكون  عندما  لكنه 
الهرب،  ع��ل��ى  �شحيته  م�����ش��اع��دة  ع��ن 
تكاملية  معادلة  يحّقق  فهو  وب��ذل��ك 
في  البارادوك�شي  البطولي  التناق�ش 

الذات التراجيدية.

دولة العنف الريت�ساردية 
يوؤمن الملك ريت�شارد الثالث بالعقاب، 
الظنون  ع��ل��ى  ب��ل  ال��ف��ع��ل،  ع��ل��ى  لي�ش 
حتى واإن كانت ملّفقة، ولتحقيق ذلك 
اأ�شدقائه  ال�شتدراج  جوا�شي�شه  يد�ّش 
حتى  فيالحقونهم  بهم،  ي�شّك  وم��ن 
كحّد  تكون  التي  الل�شان  زّل��ة  لحظة 
المو�شى لقطع وريد الرقبة. وبذلك 
ف������اإن ���ش��ك�����ش��ب��ي��ر ي��م��ن��ح ب��ط��ل��ه ق����درة 
عن  فقط  لي�ش  النموذجي،  التعبير 
عن  اأي�شاً  يعّبر  هو  بل  ع�شره،  طغاة 
الذين  اأول��ئ��ك  ع�شرنا،  ف��ي  اأمثالهم 
اأجل  من  نف�شها  االأ�شاليب  يمار�شون 
اإنكلترا  وتعتبر  اآالم��ن��ا.  على  ال��ت��ن��ّزه 
تحت حكم ريت�شارد المكان النموذجي 

اأو في  العنف،  ل�"المجزرة" في دول��ة 
كل االأح��وال هي دول��ة تعوم في دماء 
بدقة  تنفيذها  على  ي�شرف  م��ج��زرة 
المجاني  بالقتل  ياأمر  لورد  متناهية 
اإخوته  اأع���ن���اق  ح����ول  ت��ل��ت��ف  ك�����ش��ب��ك��ة 
عموماً،  وال�شعب  وع��ائ��ل��ت��ه،  واأق���ارب���ه 
و�شايته،  اأث����ن����اء  ذل����ك  م���ار����ش  وق����د 
القانون  ت��ح��ّول  ملكاً  اأ�شبح  وعندما 
رغباته  لجعل  ميكانيكية  اأداة  اإل���ى 
يعد  فلم  ال��ق��ان��ون،  ه��و  الأن��ه  ت�شريعاً، 
اأجل  اأدل���ة وب��راه��ي��ن م��ن  اإل���ى  يحتاج 
المذبحة  اإل����ى  ب�����ش��ح��اي��اه  ي��دف��ع  اأن 

الجحيمية الرهيبة. 
الدقيق  ال��ث��ال��ث  ري��ت�����ش��ارد  وال����ت����زام 
دولته،  ق��ان��ون  ع��دال��ة  اآل��ي��ة  بتطبيق 
ي�����ش��ف��ي ال�����ش��رع��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة على 
ال������ذي يقيم  ال����ح����ّد  اإل������ى  ج���رائ���م���ه 
ل��ل��م��ّت��ه��م��ي��ن م���ح���اك���م���ات، ل���ك���ن بعد 
والق�شاة  ال�������زور  ����ش���ه���ود  ي���ه���ّي���ئ  اأن 
والقتلة  المزّيفون(  العدالة  )ج��ن��ود 
ال��م��اأج��وري��ن. وال��م��ت��ه��م��ون غ��ال��ب��اً ما 
محاكماتهم،  ح�����ش��ور  م���ن  ُي��م��ن��ع��ون 
فهم ال يعرفون قراراتها التي ُتقّر في 
على  ُتتال  عندما  اإال  ال�شرّية،  الغرف 
المالأ في الكني�شة في يوم اأحد �شبابي 
بارد، فتكون اأرواحهم في ال�شماء قبل 
اأن ُتكتب الئحة االتهام كما في مقتلة 
يطالب  وع��ن��دم��ا  هي�شتنجز.  ال��ل��ورد 
اأح����د م���ن م��ق��ّرب��ي ال��م��ت��ه��م تخفيف 
راأ�شه.  بقطع  ريت�شارد  ياأمر  العقوبة، 
االأ�شباب جميعها تتكّرر عبارة  ولهذه 
ك�شدى  التع�شة" بلوعة،  اإنكلترا  "اآه 
ال��روح وموتيف على طول  يحفر في 
اأح����داث ال��ن�����ش. وه��ي ك��ذل��ك لوجود 
كابو�ش يتنّزه في �شرفات بيوت النا�ش، 
و����ش���رع���ان م���ا ي��ن��ف��ذ ل��ه��م م���ن ثقوب 
الهواء.  االأب����واب وال��ن��واف��ذ وف��ت��ح��ات 
مرادف  اإنكلترا  تعا�شة  ع��ن  ورد  وم��ا 
لجملة "الدنمارك �شجن كبير" التي 

تتكّرر في "هاملت".
يحاول  الكابو�شي  ال��ج��و  ه��ذا  �شمن 
اأن يتّم بناء موؤ�ش�شة العنف،  ريت�شارد 
بول�ش  بالقّدي�ش  ُيق�شم  ف��اإن��ه  لذلك 
اأن  اإال ب��ع��د  اأن����ه ل���ن ي��ت��ن��اول غ�����داءه 
في�شاب  تتدلى.  �شحيته  راأ����ش  ي��رى 
ي�شتطيعون  وال  ب��ال��ت��وه��ان  ال��ج��م��ي��ع 
ياأ�شفون  ف��ق��ط  ح��ي��ات��ه��م،  م��م��ار���ش��ة 
ال���ذي ال يمكن  ال��م��وت  ي��ن��ت��ظ��رون  اأو 

اإنكلترا،  "وااأ�شفاه على  تحا�شيه: 
كبّحار  يعي�ش  فيها  االإن�شان  الأن 
مخمور على راأ�ش �شارية �شفينة، 
به  ت��رم��ي  اأن  ه���ّزة  اأي  ت�شتطيع 
من  "كلب  البحر"،  اأح�����ش��اء  ف��ي 
جميعاً  يطاردنا  الجحيم،  ك��الب 
حتى الموت. كلب نمت اأنيابه قبل اأن 
تتفّتح عيناه، ليمّزق الحمالن، ويلعق 
دم��ائ��ه��ا ال��ب��ري��ئ��ة، وي�����ش��ّوه م��ا �شنعه 
اهلل ويدّن�شه". وعندما يتيّقن اللورد 
ي�شرخ:  �شُتقطع  راأ�شه  اأن  هي�شتنجز 
اإنكلترا  اأي  ريت�شارد،  ال�شّفاح  "اأيها 
التع�شة، اإنني اأتنباأ لكما باأ�شق م�شير 
ي�شحكون  م��ن  ف���اإن  االأي�����ام.  �شهدته 
�شيلقون  ق���ل���ي���ل  ع���م���ا  ل���م�������ش���ي���ري، 
فاإن  كّله  هذا  من  وبالرغم  حتفهم". 
البكاء،  اإل��ى  بحاجته  يح�ّش  ريت�شارد 
ح��ي��ن��م��ا ي���رى راأ������ش ���ش��دي��ق��ه م���دالة، 
ال��ح��ب. وفي  اأع��ظ��م  ك��ان يحّبه  حيث 
هذه اللحظة ت�شبح م�شاعره خا�شة، 
"ولكن  اأي�������ش���اً:  ورق��ي��ق��ة  ح��م��ي��م��ي��ة، 
والقتل  ال��ظ��ل��م،  اإال  ي���ورث  ال  ال��ظ��ل��م 
بكنجهام  يقول  كما  القتل"  �شيتتّبع 
الذي �شياأتي دوره في مجزرة لت�شييد 

دولة العنف. 
وهكذا فاإن دائرة العنف الدموية ال بّد 
من اأن تكتمل، �شواء اأكان ذلك بالذين 
ُق��ت��ل��وا اأم ب��ال��ذي��ن ي���ت���راءى ل��ه��م في 
وريد  �شتقطع  المو�شى  اأن  اأحالمهم 
اال�شتثناء  دول��ة  ففي  قريباً.  رقابهم 
من  للجميع  ب���د  ال  ه���ذه  ال��ت��اري��خ��ي 
روؤي���ة ال���درب ال��ذي ���ش��ي��وؤدي بهم اإلى 
القانون  م��ق�����ش��ل��ة  الأن  ال����م����ج����زرة، 
تفّرق  ال  الموؤ�ش�شة  لهذه  االأخ��الق��ي 
بين الروؤو�ش، �شديقة كانت اأو عدّوة. 
المخل�شين  اأ�شّد  من  كان  فبكنجهام 
وبعونه  ب���ال���ط���اغ���ي���ة،  وال���م���وؤم���ن���ي���ن 
ا�شتطاع اأن يت�شّلم ال�شلطة، وبب�شيرته 
الدبلوما�شية،  واإم��ك��ان��ات��ه  ال��ن��اف��ذة 
الخدمات  الكثير من  ا�شتطاع تقديم 
المهمة ل�شّيده الذي اأوكل اإليه اأعقد 
باإخال�ش  بتنفيذها  فقام  المهمات، 
ال مثيل له. فالبديهي اأن ريت�شارد ال 
يمكنه اال�شتغناء عنه مطلقاً. لكنه في 
فيه  نف�شه  ب  ين�شّ ال��ذي  االأول  اليوم 
ويدعوه  بكنجهام  اإل���ى  يلتفت  م��ل��ك��اً، 
للتخّل�ش  بو�شيلة  معه  يفّكر  اأن  اإل��ى 
وارث  ال�شغير  االأم��ي��ر  اأخيه  اب��ن  من 
وعندما  الق�شوى،  بال�شرعة  العر�ش 
بع�ش  يمنحه  اأن  ب��ك��ن��ج��ه��ام  ي��رج��وه 
الوقت للتفكير، تبداأ الظنون ال�شوداء 
تفعالن  العدمية  ال���روح  وه�شتيريا 
فيثير  ري��ت�����ش��ارد،  نف�ش  ف��ي  فعلَيهما 

اإلى  حفيظته،  الترّيث  �شديقه  طلب 
للتخّل�ش  �شبباً  ذلك  ي�شبح  اأن  درجة 
المنطقيان  وال��ت��رّدد  فالحر�ش  منه. 
ات����خ����اذ خطوة  ب��ك��ن��ج��ه��ام ف����ي  ل�����دى 
ووري��ث عر�شها،  الدولة  تم�ّش م�شير 
ي�شّكالن حتمية موت حافظ اأ�شراره، 
وملك  بمعوله.  ق��ب��ره  يحفر  ك��ال��ذي 
مثله ين�شى، توّجه ذات يوم بالحديث 
"بف�شلك  ق��ائ��اًل:  ه��ذا  �شديقه  اإل���ى 
اأرقى هذا، المجل�ش ال�شامي، وبعونك 
يجل�ش الملك ريت�شارد على العر�ش". 
القانون  ي��ق�����ش��ي  ت�������ردّده  ب��ع��د  ل��ك��ن 
ل  االأخ��الق��ي ف��ي دول���ة ال��ع��ن��ف، بتحوُّ
ظ��ن��ون ال��م��ل��ك ري��ت�����ش��ارد اإل����ى قانون 

قا�ٍش:
"ريت�شارد: لن يكون بكنجهام االأريب 
اأََوط�����اَل  االآن،  ب��ع��د  م�شيري  ال��م��اك��ر، 
اإل����ى ه���ذا الحّد،  ن�����ش��ال��ه م���ن اأج���ل���ي 

حتى يطلب متنف�ّشاً؟ ليكن...".
الموؤامرات  �شليل  ك��ون��ه  وب��ك��ن��ج��ه��ام 
ماذا  ي��ع��رف  الملك،  د�شائ�ش  ومنّفذ 
قامو�ش  ف���ي  "ليكن"  ك��ل��م��ة  ت��ع��ن��ي 
يقودها  ال��ت��ي  وال��ع��ن��ف  الق�شوة  دول���ة 
ال��دك��ت��ات��ور ال��وح�����ش��ي، ل��ذل��ك يهرب 
خ�����ارج اإن���ك���ل���ت���را ل��ي�����ش��ّك��ل ج��ي�����ش��اً في 
ريت�شارد  واإخ�����ال������ش  ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل. 
والم�شيري،  ال��ح��ي��ات��ي  ل��م�����ش��روع��ه 
ي�شاعد  اأم��ل  ك��ل  اإل��ى تحطيم  يدفعه 
�شرر  اأي  يلحقوا  اأن  ف��ي  معار�شيه 
بم�شتقبل دولته، ومخاوفه هذه تحكم 
)الملك  اأخيه  ابنة  من  بالزواج  عليه 
اأخَويها،  ي��ق��ت��ل  اأن  ب��ع��د  ال��م��ت��وف��ى(، 
ريت�شموند  اأم�����ام  ال��ط��ري��ق  ل��ي��ق��ط��ع 
ال��م��ع��ار���ش ل���ه ف���ي ب��ري��ت��ان��ي وال���ذي 
ومن  اإنكلترا،  نحو  بجي�شه  �شيزحف 
لي�شرق  ال���زواج  ف��ي  التفكير  الممكن 
فريت�شارد  ل��ذا  الم�شتقبل.  ف��ي  ال��ت��اج 
يتلّذذ بتعذيبهم وقتلهم تحت اإ�شرافه 
واإن  حتى  ف��راغ��ه،  �شاعات  في  اأحياناً 
ك��ان��وا م��ن االأط���ف���ال، الأن����ه ي��ري��د اأن 
يقطع ال�شجرة من جذورها البعيدة، 
حتى اآخر رحم كي ال ُتثمر ما ُيقلقه. 
اآذان الملك هي  فاالأنباء التي ُتطرب 
اأكانوا  ���ش��واء  خ�شومه،  روؤو����ش  قطع 
ونباأ  االأق������ارب.  م��ن  اأم  االأع������داء  م��ن 
اأخيه  )ابنا  الملكيَّين  الطفلَين  مقتل 
مو�شيقى  اإل��ى  يتحّول  العر�ش(  وريثا 
ل��ك��ل �شيء،  ���ش��ه��وت��ه  ت��ط��رب��ه وت��ث��ي��ر 
�شي�شت�شيف  ب��ل  ب��ه��ذا،  يكتفي  ول���ن 
القاتل بعد الع�شاء لي�شتمتع بالكيفية 
المنطق  بهذا  االغتيال.  بها  تّم  التي 
التاريخ  عرفه  طاغية  اأق�شى  يوؤ�ّش�ش 

قانون دولة الق�شوة والعنف.
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تجربة المهجر الجديد
ما زال بع�ش الكّتاب يحّبون الكالم على �ُشاللة 
جبرانية حّية، هوؤالء يبحثون �شدى، عن ذّرية 
واالإنتاج  اأحفاداً،  يخّلف  لم  فجبران  منقر�شة. 
)المعا�شرة(  الثالثة  الموجة  الأدب��اء  االإبداعي 
م��ن ال��ه��ج��رة االأم��ي��رك��ي��ة ك��ّف ع��ن ك��ون��ه حركة 
اأّي دور ثقافي  اإليها  اأن ُين�شب  متجان�شة يمكن 
اأو اأدبي في اللوحة االأدبية العربية ال�شاملة. ما 
لدينا االآن هو اأدب حاالت واأفراد: كتابات اأدبية 
ال�شا�شعة،  االأم��ي��رك��ي��ة  الجغرافيا  ف��ي  م�شتتة 
القارئ  اإل��ى  الو�شول  على  قدرتها  في  تعتمد، 
العربي، على العالقات ال�شخ�شية التي يقيمها 
اأدباء المهجر الحديث مع المركز الثقافي االأم 
االأثير  عبر  العالقات  ه��ذه  فبناء  ال��داخ��ل،  في 
اأكثر  اأ�شبح في كثير من الحاالت  االلكتروني، 
ع��الق��ات حقيقية في  بناء  م��ن  وف��ائ��دة  �شهولة 
اأميركا  ف��ي  العربي  االأدب  االأم��ي��رك��ي��ة.  ال��ق��ارة 
وال  المنفية،  بالتجّمعات  ي��وؤم��ن  ال  اأدب  االآن 
معطيات  دام��ت  ما  بها  يوؤمن  اأن  عليه  يتوّجب 
ال���واق���ع ال��م��ن��ف��ي ال��ح��ال��ي م��خ��ت��ل��ف��ة ك��ل��ي��اً عما 
�شبقها؛ اإنه ع�شر العولمة، واالأدب لي�ش بمناأى 

عن تبعاتها. 
لتاأثيرات  كّلياً  اإل��غ��اء  ال�شابق  كالمنا  يعني  ال 
المكان، بل تو�شيف الحالة المهجرية الجديدة 
الكلي�شيهات  ع���ن  ب���ع���ي���داً  م��ع��ا���ش��ر  ب��م��ن��ظ��ور 
اأن  ويمكن  الم�شبقة.  والتنميطات  التعميمية 
من  اأي�����ش��اً(  )وننتهي  ه��ذا  تو�شيفنا  ف��ي  ن��ب��داأ 
ووحيدة  اأ�شا�شية  كحا�شنة  )دائماً(  الجغرافيا 
اأميركا؛ حالة  الجديدة في  المهجرية  للحالة 
جامعة لكتابات اأدبية ال ي�شل بينها اإال الوجود 

في بيئة مهجرية واحدة.
ل��ق��د اأم�����ش��ى ه���ذا ال��م��ه��ج��ر ال��ج��دي��د - كحالة 
جغرافية - خا�شعاً ل�شروط مكانية فقط. واإذا 
كان بع�ش االأدباء االأ�شدقاء في المهجر يرون 
�شغيرة  قرية  اإل��ى  العالم  حّولت  االإنترنت  اأن 
العربي  االأدب  ت��ج��ري��د  اإل���ى  بع�شهم  ح��م��ل  م��ا 
اغترابية،  �شفة  اأي  من  المهجر  في  المكتوب 
يكونون قد اأخطاأوا في تاأطير تجربة االغتراب 
متجاهلين  ذات���ه،  ال��ق��دي��م  النف�شي  بالهاج�ش 
ينتفي مهما  لن  الذي  المحّلي  المكاني  ُبعدها 
�شغر العالم، لجهة اأن العمل االأدب��ي ال ينتمي 
اإلى الكاتب فقط، بل اأي�شاً اإلى المكان والعوامل 
له  يبَق  المهجر الجديد لم  واأدب  الموؤلفة له، 
اإال التو�شيف المكاني، اأما التو�شيفات االأخرى 
من  ورثناها  التي   - والمعا�شرة  التاريخية   -
تجربة المهجر القديم، فهي قد ت�شلح لو�شف 
لم  لكنها  ال�شيكولوجية،  الذاتية  النفي  تجربة 
تعد مالئمة لو�شف العالقة بين تجربة النفي 

الحديث ومنتوجها االإبداعي.  
 

الأدب العربي المعا�سر في المهجر الأميركي
ي��غ��ل��ب ال�����ش��ع��ر ع��ل��ى ال��ن��ث��ر ف��ي االإن���ت���اج االأدب����ي 
المهجري االأميركي المعا�شر، بدءاً من الراحل 
���ش��رك��ون ب��ول�����ش ال����ذي ي��م��ك��ن اع��ت��ب��ار مجيئه 
البدء  نقطة   1969 ع��ام  فرن�شي�شكو  �شان  اإل��ى 
اإلى  االأدب��ي��ة  الهجرة  االأخ��ي��رة من  الموجة  في 
اأميركا، اإلى لميعة عّبا�ش عمارة، ومن لحقهما 
من �شعراء المهجر الذين تفّرقوا في مختلف 
اأنحاء الواليات االأميركية كدنيا ميخائيل، علي 
اأمال  جبر،  خلف  ف�شل  م�شباح،  منيرة  مزهر، 
نّوار، اأكرم قطريب، �شنان اأنطون، ميالد فايزة، 
محمد الجوادي، عي�شى قن�شل، فرا�ش �شليمان 

محمد، جان�شيت علي، فادي �شعد واآخرين.
ك��ان لهما ن�شيب  وال��ق�����ش��ة، فقد  ال��رواي��ة  اأم���ا 

ما بين البحث عن ال��ذات وتحقيق 
عموماً  ال��م��ه��ج��ري  يم�شي  ال��ح��ل��م 
ومتعبة،  ع�����ش��ي��رة  االأول�����ى  ���ش��ن��وات��ه 
ولي�ش الكاتب ا�شتثناء بل اإنه يعاني 
من  م��ج��ّرداً  نف�شه  يجد  اإذ  م�شاعفاً  ال��ت��م��ّزق 
ال��ل��غ��ة. يجد نف�شه  اأي  اأه���م م��ق��ّوم��ات وج���وده 
جاهداً  ي�شعى  ج�����ذوره،  ع��ن  من�شلخاً  اأع����زل 
جديَدْين  ولغة  مكان  في  جديد  من  للتجّذر 
يحّقق  عي�ش  م�شدر  ع��ن  البحث  ج��ان��ب  اإل���ى 
اال�شتقرار.  متطلبات  م��ن  االأدن����ى  ال��ح��د  ل��ه 
من�شلخاً  نف�شه  يجد  االأخ����رى  ال��درج��ة  وف��ي 
والثقافية  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  �شبكة  ع��ن 
والأن  ال��ب��الد.  ف��ي  م�شيرته  ط��وال  بناها  التي 
حيثيات  على  غالبتان  واال�شتهالكية  الفردية 
اإلى  يميل  بطبعه  ال�شاعر  والأن  ال��ع��ال��م،  ه��ذا 
خائفاً  االندماج حلماً  يغدو  والعزلة،  الفردية 
م��ع مرور  ��ل  ُت��ذلَّ ق��د  ال��ت��ي  بالعقبات  وم��ك��ل��اًل 
على  ب�شبر  العمل  اإل��ى  الفرد  �شعى  اإن  الوقت 
يقوم  ال���ذي  العمل  بخ�شو�ش  اأم���ا  ت��ج��اوزه��ا. 
به ال�شعراء المهجريون في البدايات �شريبة 
للبحث عن ا�شتقرار، فنجد اأن الغالبية ت�شتغل 
نقل  لم  اإن  متوا�شعة  خدماتية  قطاعات  في 
مجحفة وباأدنى االأج��ور. كثيرون يعملون في 
البنزين  محطات  في  وال�شراء،  البيع  مخازن 
ف��ي �شق  م��ا،  ف��ي حرا�شة مكان  ن��ه��اراً،  اأو  لياًل 
الطرقات، في اأي عمل يدوي ي�شتطيع اأن يقوم 
يوم  في  كتاباً  بين يديه  لم يحمل  اأي فرد  به 
اأحد االأ�شدقاء ال�شعراء  من االأيام. ات�شل بي 
واأنا  ي��دي  ع��ن  الجلد  ت�شّلخ  لقد  ي��ق��ول:  م��ّرة 
اأ�شتغل حّمااًل، �شّدقي اأنني تقّدمت للح�شول 
على عمل تنظيفات وجمع قمامة في محطات 
الحاالت  ه��ذه  رداً. في ظ��ّل  اأتلّق  ول��م  المترو، 
اأن  يعرف  وه��و  يكتب  اأن  لل�شاعر  يمكن  م��اذا 
الكثيرة  وخيراتها  غنّية  منها  اأتى  التي  بالده 
اأنه  يوجعه  قليلة.  بفئات  محتكرة ومح�شورة 
منف�شل عن ذاته وبيته، حّريته ُمّرة ومدفوعة 

الثمن م�شبقاً.
ثمة بع�ش الكتاب الذين يح�شرون م�شّلحين 
بم�شتوى متقّدم من اللغة وتتاأتى لهم ظروف 
ا�شتقرار عائلية متوا�شعة فين�شرفون �شنوات 
االأكاديمية  والدرا�شة  العلمي  للتح�شيل  عّدة 
وياأخذهم الدرب �شنوات كي ي�شتطيعوا دخول 
"محترمة"  مهن  في  العمل  اأو  التعليم  �شلك 
ويكون ذلك على ح�شاب كتابتهم االإبداعية التي 
تتوقف اأو توؤّجل لفترات. لكن تبقى كتاباتهم 
ال�شعرية غالباً باللغة االأم، اأذكر منهم: ال�شاعرة 
اإيمان مر�شال، مي التلم�شاني، جان ع�شفور... 
ت��ح�����ش��ي��ل��ه العلمي  ي���ت���رك ج��ان��ب��اً  وث���م���ة م���ن 
وال�شعر  الكتابة  اإل��ى  كلياً  وين�شرف  ال�شابق 
وثمة  وج��ن��ون��ه��ا.  روح���ه  ن���داء  اإل���ى  م�شت�شلماً 
واإ�شدار  للترجمة  خا�شاً  اهتماماً  يولي  من 
كتبه بعد �شنوات التقاعد من العمل الوظيفي 
عّبا�ش.  بهجت  ال�شيدلة  في  الدكتور  ومنهم 
وثمة من يعمل في البحث والمقالة ومنهم: 
عاّلم... �شالح  الجميل،  �شّيار  �شماني،  توما 
حين يكون الكاتب قادماً من بلد منفتح على 
وحين  العربية،  غير  االأخ��رى  اللغات  تدري�ش 
م�شاألة  تكون  مبكرة،  �شن  ف��ي  الهجرة  تكون 
والكتابة  العمل  في  ال��ذات  وتحقيق  االن��دم��اج 
ين�شر  اأن  الكاتب  في�شتطيع  اأخ���ف،  �شريبتها 
ويكتب بلغة المكان الجديد وقد يحقق نجاحاً، 
وهنا اأذكر الكاتب الروائي اللبناني راوي حاج 
روايته  حت  ُر�شِّ وال��ذي  مونتريال،  في  المقيم 
باالإنكليزية  دونيرو" المكتوبة  "لعبة  االأول��ى 
فتح  وذل��ك  الكندية،  الجوائز  اأه��م  اإل��ى حيازة 
التي  القراءات  في  للم�شاركة  وا�شعاً  الباب  له 
يح�شرها كبار كّتاب كندا. وهنا اأذكر اأن نقا�شاً 
في اأحد اجتماعاتنا مع رابطة" بن كندا" دار 
االأدب  تعريف  تغيير  العمل على  تم  اأن��ه  حول 
الكتابة  ع��ل��ى  المقت�شر  "الوطني"  ال��ك��ن��دي 
وهما  ل��ل��دول��ة،  الر�شميَتْين  اللغَتْين  ب��اإح��دى 

�شموله  اإل���ى  لي�شار  واالإن��ك��ل��ي��زي��ة،  الفرن�شية 
واأبناء  ال��م��ه��اج��رون  يكتبه  ال���ذي  االأدب  على 

اللغة االأ�شلية.
اأغ��ل��ب ال�����ش��ع��راء ت��ب��ق��ى اأق��الم��ه��م واأرواح���ه���م 
م�����ش��دودة ن��ح��و ال��ل��غ��ة االأول������ى ف��ي��ك��ت��ب��ون بها 
وي�شدرون كتبهم في البالد العربية اختياراً اأو 
من دون اختيار، فالكتابة بلغة اأخرى وخا�شة 
باالأمنية  لي�شت  المتقّدمة  العمر  �شنوات  في 
م�شتحيلة،  لي�شت  اأنها  كما  التحقيق  ال�شهلة 
اأذك��ر ع��دداً ال باأ�ش به: عي�شى اليا�شري،  وهنا 
فهمي، مي  ه�شام  م��روان ح�شن،  �شعد جا�شم، 
ار،  الن�شّ محمد  م��ر���ش��ال،  اإي��م��ان  التلم�شاني، 
عّبا�ش،  بهجت  النبهان،  �شعالن، محمد  كريم 
ب��دي��ع��ة ك�����ش��غ��ري، ع��ب��د ال��غ��ن��ي ب��ن��ك��روم، معتز 
ر�شدي، �شالح مح�شن، جمال القريوتي، خالد 
�شليمان، جان ع�شفور، عي�شى بالطة، جاكلين 

�شالم... اإلخ.
ال���ب���ع�������ش ي���ح���ّق���ق ح�������ش���وره وت���وا����ش���ل���ه من 
للم�شاركة  ن�����ش��و���ش��ه  ب��ع�����ش  ت��رج��م��ة  خ����الل 
التي  ال�شعرية  والمهرجانات  االأم�شيات  ف��ي 
وتبقى  وت�����ش��ّج��ع��ه،  االأث���ن���ي  االأدب  ت�شتقطب 
نا�شر  ع��ن  البحث  اإ�شكالية  ال��ح��االت  ك��ل  ف��ي 
فاأغلب  والعوائق،  بالمتاعب  محفوفة  كندي 
ال��ع��ال��م تبحث  ف��ي  ���ش��ائ��ع  ه��و  ك��م��ا  الن�شر  دور 
ع��ن اال���ش��م ال��م��ع��روف ب��ال��درج��ة االأول����ى. كما 
العالم  في  االأي���ام  ه��ذه  رائجة  ثمة ظاهرة  اأن 
الغربي وكندا وهي �شهولة ن�شر )وترويج( اأي 
في  وال��رق��اب��ة  االإ���ش��الم  مو�شوع  يتناول  كتاب 
�شادرة  كتب  عن  عديدة  �شواهد  ثمة  ال�شرق. 
اإيران،  مثل:  هنا  االأق�شى  ال�شرق  من  لكّتاب 
اأفغان�شتان، باك�شتان والهند... لكنني ال اأتذكر 
الجانب  ه��ذا  ت��ن��اول  كندا  ف��ي  عربياً  كاتباً  اأن 
ف���ي ك���ت���اب م��ط��ب��وع، رغ����م ت��ن��اول��ه ف���ي بع�ش 
المقاالت والدرا�شات. وثمة من يكتب وين�شر 
العربية  الثقافة  واق��ع  لي�ش  لكن  بالفرن�شية، 

في كيبك مو�شع هذا المقال.
اأي�شاً  ال�شحية  اأو حالة  ال�شياع  بع�ش حاالت 
المثقفين  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ع����دد  ب��ي��ن  ن��ج��ده��ا 
كما  ���ش��دي��د،  باقت�شاد  يكتبون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب 
لو اأن كتابتهم معالجة لهذه االأنا المحت�شرة 
ال��ت��ي ف��ق��دت ات��زان��ه��ا ق��ب��ل ال��ه��ج��رة وبعدها. 
ال�شارع ليفرغ كبته  اإلى  ان�شرف كلياً  بع�شهم 
والمتاهات  ��ْك��ر  ال�����شُّ ف��ي  ف��غ��رق  واح��ت��ي��اج��ات��ه، 
جديد  م��ن  ليعي�ش  المجتمع،  م��ن  ال�شفلية 
اأ�شّد،  ان��ف�����ش��ام��ه  ف��ك��ان  "الهبية"،  ال��ظ��اه��رة 
وهذه  م�شتحيل.  �شبه  وقلمه  روح���ه  وت����وازن 
ظ��اه��رة ق��د ت��وج��د ف��ي ب��الد العالم وع��ل��ى مر 

الع�شور، ولي�ش المهاجر العربي ا�شتثناء.
ال���ب���ح���ث ع����ن دور، ون�����داء  ت���ك���ون ح���اج���ة  ق����د 
ال���خ���روج م���ن ���ش��رن��ق��ة ال����وح����دة، اإل�����ى جانب 
ال�شعور الوطني والقومي العربي اأو ما �شابه، 
ت�شكيل  اإل��ى  الجماعات  بع�ش  تدفع  التي  هي 
يقيمون  مثقفون  يديرها  اجتماعية  هيئات 
االأ�شعار  خاللها  ُتلقى  دوري��ة  �شعرية  اأم�شيات 
اجتماعية  ح��اج��ة  وث��م��ة  وال��زج��ل��ي��ة.  ال�شعبية 
على  ب�����ش��وره��م  للح�شور  ب��ال��ت��اأك��ي��د  اإن�����ش��ان��ي��ة 
�شفحات ال�شحف المهجرية. وفي كل �شاحة 
وثمة  والحقيقيين.  ل��ل��ج��ادي��ن  م�شاحة  ث��م��ة 
طفرات تنتمي اإلى الخاطرة وما دون، وت�شّمى 
فر�شة  تكون  المنا�شبات  ه��ذه  �شعراً.  ت��ج��اوزاً 
للتعارف وخلق اأجواء من ال�شداقات العائلية 
بع�ش  فيها  ي�شارك  اأن  وي�شدف  الفردية.  اأو 
اإ�شكالية  هنا  وت�شادفنا  جّيداً.  يكتبون  الذين 
ال��م��ت��ل��ّق��ي م��ن اأ���ش��ل ع��رب��ي وال����ذي ل��م يطّور 

قراءاته وذائقته ومعرفته. 

هجرة معاك�سة اإلى البلد الأم
واأ�شئلة  م���ن ظ�����روف  ���ش��ب��ق  م���ا  ل��ك��ل  ن��ت��ي��ج��ة 
المهاجر  وال��م��ب��دع  ال��ف��ن��ان  ي��وم��ي��ات  تعتر�ش 
حديثاً اأو المتمّر�ش في المنفى، �شاقت الحال 
ببع�شهم وقرروا، بعد �شجال طويل مع الذات 
والواقع، العودة اإلى البالد التي قدموا منها، 

المنفى  وتجربة  وخيباتهم  حنينهم  حاملين 
واالأمل في تحقيق الذات في البلد االأم. اأذكر 
الذي عاد  الح�شين،  اأحمد عبد  ال�شاعر  منهم 
اإلى العراق وتفّرغ للعمل في اإحدى �شحفها. 
الذي  الحريري  اإبراهيم  ال�شحافي  والكاتب 
م��ن رحلة  وبعد عقود  اأي�شاً  ال��ع��راق  اإل��ى  ع��اد 
اإلى  ال��ع��راق  ط��وي��ل��ة م��ع المنفى ام��ت��ّدت م��ن 
ف��ال��ع��راق مجّدداً  ك��ن��دا،  اإل��ى  ث��م  لبنان  م�شر، 
حيث اأ�شدر هناك كتاباً بعنوان" القيامة" وهو 
الق�ش�شية  كتاباته  م��ن  م��خ��ت��ارات  ع��ن  ع��ب��ارة 
ال�شاعر  والدرامية، وق�ش�ش االأطفال. واأي�شاً 
الكويت  اإل��ى  ع��اد  ال��ذي  النبهان  جابر  محمد 
واأوالده  ح��ام��اًل  الثقافي  المجال  ف��ي  للعمل 
اإل����ى فئة  ي��ن��ت��م��ي  ال����ذي  ك��ن��دي��ة وه���و  جن�شية 
"البدون". اأما الم�شرحي العراقي كريم جثير 
فكانت عودته ماأ�شاة اأخرى ت�شاف اإلى تجاربه 
التي ال تخلو من المرارة، فبعد فترة ق�شيرة 
واأخ���رج م�شرحية ونجح في  ع��ودت��ه كتب  م��ن 
عر�شها بالعراق، ثم توفي في ظروف ملتب�شة 

وفي اأوج �شبابه.
اأم�����ا ال�����ش��ح��اف��ة ال��م��ح��ل��ي��ة ال��م��ه��ج��ري��ة فهي 
ن�شف  بم�شمونها.  بائ�شة  ب��ع��دده��ا،  م��زده��رة 
المكدو�ش  والأ���ش��ع��ار  ل��الإع��الن��ات  �شفحاتها 
وال��ب��ق��الوة وال�����ش��م��ن ال��ع��رب��ي، وك���ل منتجات 
واأط��ع��م��ة حالل،  ال�شعيد م��ن ح��ج��اب  ال�����ش��رق 
اإعالنات  جانب  اإل��ى  وملوخية.  مدّم�ش  ف��ول 
الأ�شحاب المهن كت�شليح ال�شيارات، المحاماة 
في ما يتعلق بق�شايا الزواج والطالق وم�شاكل 
االأ�شرة والهجرة، بيع العقارات، وكل ما يحتاج 
اأغلب  العربية.  باللغة  المهجري من خدمات 
هذه ال�شحف تكون م�شدر عي�ش الأ�شحابها ال 
اأكثر. واإلى جانب الق�ش والل�شق من ال�شحافة 
التي  االأق��الم  بع�ش  تجد  والعالمية،  العربية 
اأثر  وال  اج��ت��م��اع��ي��اً.  م��و���ش��وع��اً  اأو  راأي����اً  تكتب 
موجودة  الرغبات  متخ�ش�شة.  اأدب��ي��ة  لمجلة 
لدى اأفراد مهتّمين، لكن الدعم المالي لي�ش 
اأنها  متوافراً. االإيجابي في هذه ال�شحف هو 
على  والغيور  المثقف  للقارئ  م�شاحة  تعطي 
الثقافة. اإنها فر�شة لظهور اأ�شماء جديدة لم 
ال�شرق  في  بقيت  لو  حرفاً  تن�شر  اأن  لها  يكن 
وبحوث  مقالة  كّتاب  بالطبع  وهناك  العربي. 

جاّدون ولهم تاريخ في الكتابة والن�شر.
ُتعتبر االإنترنت اأحد الحلول البديعة للتوا�شل 
كلمة  الإي�شال  ونافذة  والغرب  ال�شرق  بين  ما 
اأينما كان. فاإلى  اإلى االآخر  الكاتب المهجري 
جانب المواقع ال�شخ�شية وحديثاً "المدّونات" 
�شعراء  بتحريرها  يقوم  جماعية  مواقع  ثمة 
م��ق��ي��م��ون ف����ي ك����ن����دا. اأذك�������ر ت���ج���رب���ة موقع 
ال�شاعر  "الذبابة" الذي ي�شرف على تحريره 
فهمي،  ه�شام  مونتريال  في  المقيم  المغربي 
وق�شيدة  للحداثة  ع��ام  ب�شكل  مخ�ش�ش  وه��و 
الداخل  دول  من  �شواء  عربية  وكتابات  النثر 
لالأدب  "جذور  م��وق��ع  ي��ع��ّد  فيما  ال��خ��ارج.  اأو 
المهجري" الموقع االأول والوحيد الذي ي�شّكل 
مو�شوعة ين�شر فيها االإبداع المهجري العربي 
اأو  هنا  االآتية من  الترجمات  اإلى جانب  فقط 
�شالم  ت��ح��ري��ره جاكلين  على  وي�����ش��رف  ه��ن��اك 
ال�شخ�شية،  المواقع  ج��وار  اإل��ى  �شعد.  وف��ادي 
وغيرها  بوك"  ال�"في�ش  وظاهرة  والمدّونات 

من و�شائل االت�شال ال�شريع.
ال�شعراء  اأح��������وال  ع����ن  م����وج����زة  ن���ب���ذة  ه�����ذه 
البحث  ك��ن��دا.  ف��ي  المقمين  ال��ع��رب  وال��ك��ت��اب 
اجتماعياً  وال��ح�����ش��ور  ال��ف��ردي��ة  ال��ه��وي��ة  ع��ن 
القريب  ف��ي  يتحقق  ل��ن  وثقافياً  واقت�شادياً 
المنظور، وبالتاأكيد لم يكن محققاً في تاريخ 
المهجريين االأوائل. وتبقى الهّوة �شا�شعة بين 
االأوائ�����ل م��ن تجديد  ال��م��ه��ج��ري��ون  م��ا حققه 
واإ�شافة اإلى الثقافة العربية والعالمية، وبين 
منجز  اأم��ام  وتوا�شعها  الحديثة  الكتابة  حال 
االأ�شالف. ونعتذر اإن غابت �شهواً بع�ش االأ�شماء 
اأكثر. لي�ش  التوا�شل  و�شعوبة  ال�شتات  بحكم 

جاكلين �سالم - كندا

كثافة  ويزداد  �سا�سع  الكندي  المهجر 
عبر الهجرات المتتابعة من �ستى بقاع 
الأر�س ويتابع اليوم دورته في اأقلم 
الكّتاب الجدد المقمين في كندا حيث 
رقعة  اإل  لي�س  هنا  العربي  الوجود 
�سغيرة و�سط هذا الموج اأو الموزاييك 
الملّون،  البلد  هذا  اأبناء  ي�سّكله  الذي 
في متن الثقافة وهام�سها. ولتناول 
في  العرب  وال�سعراء  الأدب��اء  تجربة 
كندا، طبيعة اأ�سئلتهم واهتماماتهم 
اإلى  اأن نتطّرق  واأحوالهم، ل بد من 
اأولى  في  الكندي  الأدب  اأن  حقيقة 
واإن  مهجرية  اأقلم  حّررته  �سفحاته 
اأوروبية  اأو  بريطانية  اإنكليزية  كانت 
�سوزانا  ال�ساعرة  هوؤلء  ومن  الأ�سل. 
مودي التي كتبت يومياتها وق�سائدها 
في منفاها مع زوجها واأ�سرتها حيث 
الحنين  العي�س وق�سوة  ذاقت �سظف 
اأكثر  ثمة  اأن  ويبدو  الغتراب.  وطعم 
اإظهار  من كتاب ودرا�سة عملت على 
تيمة الهجرة من خلل الق�سة وال�سعر 
�ساأكتفي  الوقفة  هذه  في  والمقالة. 
با�ستعرا�س لمحات عن طبيعة الحياة 
من  الكّتاب  تواجه  التي  والإ�سكالت 
خلل متابعتي وقراءاتي التي ل تّدعي 
الإلمام بكل ما يجول في هذا العالم 
من تناق�سات واأحلم واأوهام، خ�سو�ساً 
جغرافياً  �سا�سعة  الكندية  المنطقة  اأن 
الأ�سقاع  مبعثرون في هذه  والكّتاب 
الإنترنت  عبر  الغالب  في  ويجتمعون 
لهم  تتيح  ما  ونادراً  الهاتف،  واأحياناً 
اللقاء.  فر�سة  المنا�سبات  اأو  ال�سدف 
نقدية  ق��راءة  لي�ست  الوقفة  وه��ذه 
اأدبية، كما اأنها ل تتطّرق ب�سكل مو�ّسع 
اإلى تجربة الكتابة في مقاطعة كيبيك. 

بروز  مع  المعا�شر،  المهجري  االإن��ت��اج  في  اأق��ّل 
المكان،  تاأثيرات  اأعمالها  بع�ش  عك�شت  اأ�شماء 
اأول  م��ن  ك��ان  ال��ذي  ب��رك��ات،  نذكر منهم: حليم 
االأميركي  المهجر  اإل���ى  الوا�شلين  ال��روائ��ي��ي��ن 
ف��ي ال��ح��ق��ب��ة االأخ���ي���رة، م��ح��م��ود ���ش��ع��ي��د، جا�شم 
الر�شيف، عزيز التميمي، زعيم الطائي، ح�شين 
�شليمان، واإيمان ب�شير... )تجدر االإ�شارة اإلى اأن 
الكّتاب  ت�شم  ال  االأ�شماء  من  ال�شابقة  الالئحة 
العرب االأميركيين، كونهم ي�شّكلون ظاهرة اأدبية 
والح�شور،  المن�شاأ  اأم��ي��رك��ي��ة  ت��م��ام��اً،  مختلفة 
يعّبر اأفرادها عن اإنتاجهم باللغة االإنكليزية، ما 

ي�شتوجب تناولها ب�شكل م�شتقل(.
االأدباء  م��ن  وغيرها  ال�شابقة  االأ���ش��م��اء  ت�شترك 
متفاوتة،  وب���درج���ات  اأم���ي���رك���ا،  ف���ي  ال��م��ق��ي��م��ي��ن 
المهجرية  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ث��ق��اف��ي  ت��ف��اع��ل��ه��ا  ف���ي 
مرّكز،  يومي،  مبا�شر،  التفاعل  هذا  االأميركية. 
اإبداعية مهجرية تعّبر  اأن ينتج عنه مادة  يمكن 
اأواًل،  ْين:  مهمَّ ُمكت�شَبْين  عبر  التفاعل  هذا  عن 
الفكرية والثقافية، ب�شكل ينعك�ش  مناخ الحرية 
اأي�شاً  بل  االإب��داع��ي،  المحتوى  على  فقط  لي�ش 
ثانياً،  للكتابة؛  والتعبيري  الفّني  االأ�شلوب  على 
االطالع المبا�شر على الحركة االأدبية االأميركية 
عبر  فقط  بعيد  م��ن  ق����راءًة  لي�ش  منبعها،  م��ن 
ت��رج��م��ات م��ت��ف��ّرق��ة واآراء  ال�����ش��رق م��ن  م��ا ي�شل 
�شخ�شية ودرا�شات منتقاة بعد مرورها على فلتر 
الذائقة العربية المثقلة باأحمال التراث، بل ما 
الح�شور  على  المعتمد  االط����الع،  ه��و  نق�شده 
الجغرافي للكاتب، على مختلف تّيارات وجداالت 
)االأميركية(،  االأدبية  الحركة  هذه  ومنتوجات 
بلغتها االأ�شلية، والم�شاركة عن قرب في حراكها 
وااللكتروني.  والطباعي  الموؤ�ش�شاتي  الثقافي 
هذان المكت�شبان ال بد لهما في النهاية من خلق 
لالأديب  ج��دي��دة  واأدب��ي��ة  وثقافية  فكرية  روؤي���ة 

المغترب تنعك�ش على �شكل الكتابة المهجرية. 
اإن ت�شادم الكاتب مع المكان هو ت�شادم ح�شاري 
يمكن اأن ُينتج �شظايا اإبداعية جديدة في الروؤية 
ت��ن��اأى ع��ن م��ن��ارة التجريب. هذا  واالأ���ش��ل��وب، ال 
الت�شادم كان �شعورياً في الما�شي، لكنه فل�شفي 
االآن، فالمغترب العربي الحالي ال يعي�ش تجربة 
ولي�ش  ان��ت��م��اء،  ت��ج��رب��ة  يعي�ش  م��ا  ب��ق��در  حنين 
اأو  القطري  اأو  ال�شيا�شي  االن��ت��م��اء  هنا  الق�شد 
الديني، بل االنتماء الكوني واالإن�شاني والثقافي، 
اأدب  م��ن  المهجرية  الكتابة  ح���ّول  ال���ذي  االأم���ر 
الحا�شر؛  اأدب وعي في  اإل��ى  الما�شي  �شعور في 
وعي باالنتماء اإلى عالم اأكبر من حدود الوطن 

وقوانينه الثقافية والقبلية. 
ب�شبب هذا الوعي وهذه الروؤية الجديدة، يمتلك 
ال��م��ه��ج��ر االأم��ي��رك��ي ال��ج��دي��د ال��ف��ر���ش��ة ليكون 
كتابة طليعية، لكن العولمة الثقافية واالنفجار 
التكنولوجي مّيعا وخّففا، اإلى حّد كبير وبدرجات 
المكان  ت��اأث��ي��رات  ك��ات��ب، م��ن  ك��ل  ل��دى  متفاوتة 
الحديثة.  االأم��ي��رك��ي��ة  المهجرية  الكتابة  على 
هذا لي�ش نقداً بقدر ما هو اإقرار واقع تقف فيه 
وُيم�شي  الجغرافيا،  مع  ت�شاد  في  التكنولوجيا 
فيه االإنتاج المهجري الجديد، اأكثر من اأي وقت 
)اأو  ال�شرق  ف��ي  العربي  ل���الأدب  ام��ت��داداً  م�شى، 
كل  بعيداً  الخ�شو�ش(،  بهذا  اآخ��ر  مكان  اأي  في 
البعد عن كونه اإنتاجاً متمايزاً بالمعنى االأدبي، 

منقطعاً عن ما�شيه القريب. 
المهجر  زال  م��ا  حيث  م��وّق��ت��اً،  حكماً  ه��ذا  يبقى 
بع�ش  ا���ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  يمتلك  ال��ج��دي��د 
الجغرافيا  ي�شّخر  كيف  ع��رف  اإذا  الخ�شو�شية 

لم�شلحته.
اإذا عرف، واإذا رغب في ذلك.

دنيا  بول�ش،  �شركون  بركات،  حليم  عمارة،  عّبا�ش  لميعة  الجيو�شي،  الخ�شراء  �شلمى  )يميناً(:  االأعلى  من 
ميخائيل، �شنان اأنطون، اأمال نّوار، اأكرم قطريب، منيرة م�شباح، فرا�ش �شليمان، جا�شم الر�شيف، اإيمان ب�شير.
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ُتفاجئك  العر�ش،  قاعات  اأولى  في 
دقيقة  بتفا�شيل  م�����ش��ّغ��رة  ن��م��اذج 
ومعّقدة لمدينة اأوروبية اأو اأميركية 
وبيوت �شينية تقليدية افتر�شت اأر�ش القاعة 
ل��ي��و وي )م��وال��ي��د بكين  ل��ل��ف��ن��ان  ال��وا���ش��ع��ة 
اأفالم  اأع��م��ال��ه  ف��ي  ت��ت��داخ��ل  وال���ذي   ،)1972
والنحت.  والر�شم  المرّكب  والفن  الفيديو 
ال يميل اإل��ى اأ���ش��ل��وب م��ح��ّدد، وق��د اأع���اد بناء 
الكولي�شيوم في روما ومتحف غوغنهايم في 
نيويورك في عر�شه هذا. مدينته كلها التي 
بناياتها  وطوابق  نوافذها  تفا�شيل  �شت�شّدك 
مبنية  متناهية،  بدقة  الم�شغولة  و�شوارعها 

من م�شغات الكالب التي تباع في االأ�شواق.
"ع�شر  ب���ع���ن���وان  اآخ�����ر  ال���ف���ن���ان ع��م��ل  ول���ه���ذا 
لغائط  بمترين  مج�ّشم  عن  عبارة  اله�شم" 
ب�شري. بيان مقّزز للرف�ش م�شغول بمبالغة 
اآ�شرة  لكنها  م�شتهجنة،  ����ش���وداء  ك��وم��ي��دي��ة 
للنظر من جانب اآخر. وبنظرة اأكثر تفّح�شاً، 
ي���ب���رز ل����ّب ه����ذا ال���ب���ي���ان )ال����غ����ائ����ط(، مئات 
ل��ج��ن��ود ومعداتهم  م�����ش��غ��رة  م��ج�����ّش��م��ات  م��ن 
الحروب  ع��ل��ى  ب��ائ��ن  ك��اح��ت��ج��اج  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

الب�شرية ومنا�شريها. 

عر�س الرماد 
ف��ي ق��اع��ة ال��ع��ر���ش ال��ث��ان��ي��ة، ُت��ع��ر���ش اأعمال 
هوان  ت�شانغ  الراديكالي  وال�شيا�شي  الفنان 
الذاتية  ف���ي  ال��م��غ��ال��ي��ة   )1965 )م���وال���ي���د 
فهو  معاً.  اآن  في  ال�شيا�شي  بالواقع  والما�ّشة 
الهوية،  م��ث��ل:  ال��م��ع��ق��دة  ال��ق�����ش��اي��ا  ي��ت��ن��اول 
الب�شري  ال�����ش��ع��ف  ل���ح���ظ���ات  ال���روح���ان���ي���ة، 
واالن��ت��ه��اك. ي��ج��ّرب ك��ل م��ا ه��و م��ت��اح ل��ه من 
و���ش��ائ��ل ف��ن��ي��ة: ر����ش���م، ن��ح��ت، ت�����ش��وي��ر وفن 
اأبعد  اإل�����ى  وي�����ش��ت��ث��م��ره��ا ج��م��ي��ع��اً  ت��رك��ي��ب��ي، 
اأثره  يحفر  كي  والرمزية  المادية  مدياتها 
ومنحوتاته  لوحاته  المتلقي.  ل��دى  عميقاً 
نهج فريد لفن يعّزز الترابط بين المفاهيم 
ال��ت��وال��ي، ويعك�ش  ال��م��ت��ك��ّررة ع��ل��ى  وال�����ش��ور 
الب�شرية  الخبرة  تقا�شم  في  الكامن  ال�شعور 
"االأم  الرماد"،  "راأ�ش  اأعماله:  والموروثات. 
ومر�شومة  م�شغولة  "البذور"،  ال�شابة"، 
الفنان  التي جمعها  من رماد معبد �شنغهاي 
اأ�شبوعياً ثم فرزها بم�شّقة اإلى فئَتْين: واحدة 
للنحت واأخرى للر�شم. الفحم، كما يقول، هو 
جوهر ال�شالة لرّواد المعبد، هو غبار الموت 
واالنبعاث ورمز وطاأة االأرواح. اأعماله تقذف 
عبقاً جارفاً خالل قاعة العر�ش المخ�ش�شة 

لالآخرين  واالأمنيات  االآمال  وتعيد خلق  لها 
)المتلقين( وت�شاركهم في خلق جّو لّين من 

الطهارة والنقاء.
البخور  م��ن  ن��ح��ت��ي،  ع��م��ل  الرماد"  "راأ�ش 
الن�شف  يمّثل  الحقاً،  والم�شّكلة  المحترقة 
مغم�شَتْين  ن�����ش��ف  ب��ع��ي��َن��ْي��ن  ل��وج��ه  ال��ع��ل��وّي 
ت��ن��ق��ط��ع. ه���ذا الطوطم  ك��اأن��ه ف��ي ���ش��الة ال 
القاعة  ف���ي م��دخ��ل  ب��ت��ح��دٍّ  ي��ق��ف  ال����راأ�����ش   -
باعتباره �شورة للذات، المعبود العتيق الدال 
العمل  �شطح  وكجزء من  التمّرد.  على  دائماً 
َنبََّت الفنان ع�شّياً دقيقة محترقة كتفا�شيل 
في  وا���ش��ح��ة  وت��ع��ّرج��ات  وال��رم��و���ش  لل�شعر 
اإلى  كتلميح  المته�ّشم  الجلد  مثل  المالمح 

التحّلل والقدم.
الغريب  الموت"  "راأ�ش  ال�شوفي  الطوطم 
الملم�شية  ال����ن����وازع  م��ث��ي��راً  ب��ام��ت��الء  ي��ق��ف 
والطواف  بل  واإم�شاكها،  المنحوتة  لتح�ّش�ش 
ت�شاري�ش  تمّثل  لتحقيق  فقط  لي�ش  حولها، 
ه�شا�شة  وت��م��ّث��ل  ب��ل  ك��ّل��ه��ا،  المنحوتة  �شطح 
يفّكر  الفنان  اأن  جلياً  ويبدو  كذلك.  مادتها 
نحتياً ورمزياً معاً. وقد برع في اإيجاد ال�شيغة 
مع  والت�شكيل  الكتلة  روع��ة  فيها  تلتئم  التي 
روع���������ة ال���م���ع���ن���ى، 
اأن  ع���ل���ي���ه  ف�����ك�����ان 
ي���ج���ع���ل ك�����ل ج���زء 
واق���ع���ي���اً ظ����اه����راً، 

ورمزياً باطناً.
ف��������������ي ل�������وح�������ت�������ه 
الرمادية الم�شّماة 
ن�����رى  "بذور" 
منهمكين  الب�شر 
ف���ي ب���ذر االأر������ش، 
ي���ت���ب���ادل���ون االأث�����ر 
مع المنطقة التي 
ي�شكنون، وجوههم 
ج��غ��راف��ي��ا اأخ����رى 
ل����ف����ه����م ال�������ش���ط���ح 
لي�ش  الت�شويري 
التجريد  ب��ات��ج��اه 
باتجاه  ب��ل  ف��ق��ط، 
تحقيق  م���ح���اول���ة 
اأك�������ب�������ر اق������ت������راب 
التي  ال���م���ادة  م���ن 
عليها  ي�������ش���ت���غ���ل 

وهي الفحم.
يختفي ال�شوء من 
ال�شم�ش،  فتختفي  ه��ذه،  الحجرية  مدينته 
وي��ه��ي��م��ن ال���ظ���الم ال���ف���اح���م ب����ق����ّوة، م���ا عدا 
الفراغات الهوائية اأثناء نثر البذور والجلّية 

تماماً في اللوحة.
من  اأكثر  كوناً،  تمّثل  لوحة  ال�شابة"  "االأم 
كونها ت�شبيهاً ل�شيء. وهي ت�شوير بتدّرجات 
فحمّية المراة مجهولة م�شتلقية في حو�ش 
نظرة  مع  المعتر�ش،  بتوا�شعها  اال�شتحمام 

ت�شاوؤل عجيبة ترت�شم على مالمحها. 
ولهذا الفنان عمل �شاخر مليء باال�شتعارات 
الرابعة  ال��ق��اع��ة  ف���ي  م��ع��رو���ش  ال��ج�����ش��دي��ة 
بعنوان "حمار" وهو حمار ميكانيكي مح�شّو 
جن  لبرج  م�شغراً  نموذجاً  يت�شّلق  ومتحّرك 
حتى  ك��ان  ال���ذي  �شنغهاي،  ف��ي  ال�شهير  م��او 
ويعتبر  ال�شين  اأط��ول مبنى في  وقت قريب 
الرتابة  رم����ز  ال���ف���ن���ان(  ن��ظ��ر  وج���ه���ة  )م����ن 
اأفق  على  تهيمن  التي  ال�شاهقة  المعمارية 
الق�شيب  اإل��ى  اأي�����ش��اً  يرمز  ال��ب��رج  المدينة. 
والتي  والقّوة،  النفوذ  كا�شتعارة عن  الب�شري 
نموذج  يت�شّلقها.  ح��م��ار  ث��ق��ل  ب�شبب  ت��م��ي��ل 
وهو  مزعج  ب�شكل  حرفّي  الحداثوي  الفنان 
في  ت��ع��ن��ي  "حمار" ال��ت��ي  ل��م��ف��ردة  ت��ج�����ش��ي��د 

ال�شينية ال�شخ�ش المنحّل عديم االأخالق.

ميو - ماو
بقّوة  حا�شرة  ماو  للزعيم  التهّكمية  ال�شور 
متمّثلة في لوحة الفنان ت�شيو جي )مواليد 
يتالعب  ب���ح���اٍو  ال�����ش��ب��ي��ه   )1961 ���ش��ن��غ��ه��اي 
المخّيلة.  يتاآمر على  كتوم  بال�شور وبدخيل 
االأ�شطورة  ل�شنع  ال�شادهة  ب��ال��ق��درة  يتمّتع 
ال�شوريالية  من  مزيج  اأعماله  وا�شتك�شافها. 

والفن ال�شعبي.
واحدة من قاعات العر�ش ُملئ اأحد جدرانها 
بلوحة كبيرة لماو عبارة عن قطة في كامل 
وا�شحة  ا���ش��ت��ع��ارة  ف��ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  قيافتها 
اإلى  "ماو" التي ت�شير  ولعب متهكم لمفردة 
ال��ق��ط��ة ف��ي اأغ��ل��ب ل��غ��ات ال��ع��ال��م. وف��ي الفن 
ما  غالباً  القطة  ���ش��ورة  التقليدي  ال�شيني 
طول  اإل��ى  كاإ�شارة  الفرا�شة  ر�شم  مع  تترافق 
القطة  البركات. �شورة ماو -  اأو منح  العمر 
م��ر���ش��وم��ة ب���دّق���ة ك���ي ت��ق��ود ال��م��ت��ل��ق��ي داخل 
ي��ح��ت��وي كثيراً  ال��ب��ورت��ري��ه  اأن  ك��م��ا  ال��ل��وح��ة، 
الرهافة،  المده�شة  الرعوية  التفا�شيل  من 
وثمة اأي�شاً النظرة ال�شوريالية ال�شاّمة نوعاً 
ي�شتلهم  م��غ��ٍر.  بخفر  لكن  م���او،  للزعيم  م��ا 
في  والحكمة  الجمال  مفاهيم  الفنان  ه��ذا 
الفن  كا�شتلهامه  تماماً  ال�شرقية  الفل�شفة 

ال�شعبي الغربي.
ثمة اأي�شاً لوحة بعنوان "عا�ش الزعيم ماو" 
ل��ت�����ش��ان��غ ه��ون��ج��و ال����ذي ن�����ش��اأ خ���الل الحرب 
االأهلية ال�شينية والثورة الثقافية التي تلت 

ذلك، قبل هجرته اإلى نيويورك عام 1982.
لتراكم  وم���ح���رج  ظ���ري���ف  ت�����ش��وي��ر  ال��ل��وح��ة 
يعيد  ال��ف��ن��ان  الثقافية.  ال��ث��ورة  متناق�شات 
العقلية  ع��ل��ى  المهيمنة  م���او  ���ش��ورة  زراع����ة 
���ش��وف��ان ف���ي محاكاة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ع��ل��ب��ة 

�شاخرة لجودة منتوج ا�شتهالكي اأميركي.
الحقيقية  العالمة  هي  ال��واق��ع  في  ال�شورة 
معّدلة  مفتوحة  غير  قديمة  �شوفان  لعلبة 
م���زارع  ب��ي��ن  ال�����ش��ب��ه  ي�شتغل  ال��ف��ن��ان  ق��ل��ي��اًل. 
والزعيم  م���ت���زّم���ت���ة  م���الم���ح  ذي  اأم���ي���رك���ي 
الدعاية  ب�������ش���خ���ري���ٍة  خ���ال���ط���اً  ال�������ش���ي���وع���ي، 

باالأيديولوجيا.  الت�شويقية 

عطلة في فين�سيا
بالواقعية  م����ت����اأّث����رة  ك���ن���ن���ج  ����ش���ي  ل����وح����ات 
جهة  م��ن  ال�شين  ف��ي  المحّلية  االجتماعية 
وب��ال��ف��ن االأوروب������ي م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى. يبرع 
ف���ي ا���ش��ت��خ��دام ال��م��م��ّي��زات ال��م��ه��ي��م��ن��ة لكال 
بَبْرم  الخا�ش  اأ�شلوبه  وي�شتنبط  االأ�شلوَبْين، 
م�شتلهماً  اأعماله،  في  معاً  االأ�شلوَبْين  هذين 
ال�شحافة،  ف��ي  ال�شور  اأي��ق��ون��ات  م��ن  رم���وزه 
لذلك يختار مو�شوعه بعناية الإحداث خطة 
ت�����ش��اوؤل روائ��ي��ة ل���دى ال��م��ت��ل��ق��ي. ف��ي لوحته 
المعنونة "عطلة في فين�شيا" يدمج الفنان، 
الن�شيج  ف���ي  م����او  ال��زع��ي��م  ���ش��ور  وب����َظ����َرف، 
ماألوفة  اللوحة  لتبدو  الغربي  االجتماعي 
مع  الدعاية  م��ارد  الذهن  في  تغر�ش  تماماً، 
والتوا�شع.  ب��ال��ح��ي��اة  االإح�����ش��ا���ش  م��ن  ���ش��يء 
الماألوف في  التاريخ  يعيد �شوغ  الفنان  هذا 
اإ�شاءة  بت�شليط  ال�شينية  الجمعية  الذاكرة 
فنية عليه، ويبدع في اختراع اأ�شاطير خادعة 
المتداولة  الزعيم  و�شيرة  هوليوود  اأ�شا�شها 
اقتراحاً  ثمة  اأن  جلياً  وي��ب��دو  الجميع.  بين 
من  المرئي  غير  الجزء  في  يكمن  مد�شو�شاً 
وربما  االأم����ور  ك��ي��ف تختلف  ال��ف��ن��ان:  ل��وح��ة 
تنعك�ش اإذا لم تقتحم االأيديولوجيا حياتنا؟ 
المقترح،  ه��ذا  عن  وباإ�شهاب  تجيب  اللوحة 
�شرفة  في  با�شترخاء  يت�شّم�ش  الزعيم  فنرى 
مرتدياً  التحف،  جامعة  غوغنهايم  ال�شيدة 
وطنية  ه��م��وم  ب��ال  مقهقهاً  بي�شاء،  قمي�شاً 
ت�شتلقي  ال��ت��ي  برفيقته  �شغوف  �شاعر  ك��اأن��ه 
بغنج اأمامه، وكالهما غارق في �شبق غريب. 

غاليري  افُتتح  رود  كنك  ج��ادة  في 
ذو  المهيب  الجديد  "�سات�سي" مكانه 
ال�70000 قدم مرّبع في حدائق دوق 
يورك في منطقة ت�سل�سي، بمعر�س 
والمعنون  الحديث  ال�سيني  للفن 
العر�س  �سالت  م�ستمّرة".  "الثورة 
ذات الأحجام الفارهة بنوافذها الكبيرة 
الزائر  تجعل  المزّججة،  وال�سللم 
مبهوراً بالمكان، لكن الأكثر اإبهاراً هو 
المدرا�س  فاأطفال  الزائرين،  مجاميع 
البتدائية مع �سباب الكليات يزاحمون 
المعّوقين الذين يحاولون اللحاق بكل 
الغاليري  الأدن��ى.  ال�سرق  في  جديد 
بحديقته ال�سا�سعة الملحقة به، والذي 
ُيعّد بحق من اأجمل متاحف الفن في 
�سينياً  فناناً   24 اأعمال  يعر�س  لندن، 
من الأجيال الحديثة، يت�سابقون جميعاً 
هذه.الفن  اللهثة  الأنوار  دعابة  في 
ل يخ�سر �سيئاً بل هو يقول كل �سيء، 
هذه الملحظة الأولى التي تتبادر اإلى 
ال�سيني.  الفن  معر�س  في  الذهن 
فقد  ما  اإذا  تخ�سر  التي  هي  الب�سرية 
الفن  حّرية  ت�سّكل  التي  هيبته،  الفن 
النفجار  اأن  ورغم  الأ�سا�سي.  عمودها 
زالت  ما  ماو،  رحيل  بعد  جاء  الإبداعي 
رموز الثورة الثقافية تهيمن وت�سّكل 
الوقت  حتى  الإبداعية  الفنانين  حدود 
الراهن. المعر�س يبحث ق�سايا عديدة، 
المجتمع  طبيعة  في  التغّيرات  مثل 
للزعيم  الثقافية  التركة  ال�سيني، 
ازدهرت  التي  ال�سخ�سية  وعبادة  ماو 
من  الكثير  واعتقاد  وفاته،  بعد  حتى 
التاريخ  في  مكانته  اأن  ال�سينيين 
الغرب،  جانب  من  تجاهلها  ت��ّم  قد 
الحديث.  بالعالم  ال�سين  وع��لق��ة 
و�ساأ�ستعر�س هنا بع�س الأعمال التي 
حولها،  فتزاحم  الجمهور  ا�ستفزت 
الوقوف  اأُطيل  �سخ�سياً  وجعلتني 
جراأة  من  ُتبديه  لما  فيها  والتمّعن 
الذي  الم�سمون  في  �سواء  وحداثة، 
اأو  المتلقي،  اإل��ى  تو�سيله  تحاول 
اأو  ذات��ه،  الفني  العمل  اأن�ساق  في 
اإنتاج العمل. في المواد الداخلة في 

�سور عائلية 
�شت للفنان  قاعة العر�ش الثالثة ُخ�شِّ
ال�شيني االأعلى مبيعاً ت�شانغ �شياويانغ 
�شعر  و���ش��ل  ح��ي��ث   ،)1956 )م��وال��ي��د 
3 ماليين جنيه  اإل��ى  اإح��دى لوحاته 
بدائل  �شياويانغ  ير�شم  اإ�شترليني. 
واالأ�شود  ب��االأب��ي�����ش  ل�����ش��ور  م��زع��ج��ة 
الثقافية  ال���ث���ورة  ف��ت��رة  ف���ي  ل��ع��ائ��ل��ة 
كاأنهم  الب�شر  تقّدم  والتي  ال�شينية 
زجاجية  ع��ي��ون  ذات  من�شوخة  دم���ى 
ال���وم���ي�������ش، ي���ح���ي���ون ل���ح���ظ���ات زمن 
مالمحهم  ف��ي  المخزونة  العابرين 
عابر،  الكل  ل��ك:  يهم�شون  الرتيبة. 
م�شتمّرة  ف������رار  ل���ح���ظ���ات  ح���ي���ات���ك 
ك��م��ا ال��ح��ا���ش��ر، وال��وج��ود ه�����ّش حيث 
الجريان ال�شريع المح�شو�ش للزمن.
اأ�شا�شاً  ل���وح���ات���ه  ال���ف���ن���ان  ي�����ش��ت��ل��ه��م 
تاأثير  اأن  ك��م��ا  ال��ع��ائ��ل��ي��ة،  م��ن ���ش��وره 
ال�شوريالية وا�شح تماماً في اأعماله. 
اكتناز  ف���ي  ت��ت��ع�����ّش��ق  اأي�������ش���اً  ل��وح��ات��ه 
العائلة.  خ����الل  م���ن  االأّم�������ة  ه���وي���ة 
الن�شب  ف��ك��رة  ح��ول  تتمركز  ثيماته 
من  �شواء  المنتهي،  غير  االأ�شطوري 
االأ����ش���الف اأو م��ن االأب���ن���اء، ل��ك��ن في 
م�شاهدة دقيقة الأعماله يت�شح مدى 
المتمّيز  وتغايرها  المقلق  تماثلها 
ت�شكيل  ع���ن���ده  ال���ل���وح���ة  وال���دق���ي���ق. 
ب���ال���ت���دّرج ال����رم����ادي. ���ش��خ��و���ش��ه بال 
�شل�شلة من  اأوق��ات معّينة،  اأ�شماء وال 
ل�شيغ  الممتثلة  التاريخية  ال�����ش��ور 
اللونية  اللطخات  ���ش��ارم��ة.  وح���دود 
المتفّرقة الباهتة باالأحمر واالأ�شفر 
ت��خ��ت��رق المالمح  وال���زه���ري، وال��ت��ي 
مثل  زائ��غ  تحديد  اإل��ى  ت�شير  اأحياناً، 
اأف����الم  اأو م��ث��ل  ع���الم���ات م���ت���وارث���ة، 
قديمة، اأو و�شمات اجتماعية مخزية 
الذات،  لتاأكيد  وم��اأزوم  حاد  �شعور  اأو 
اأ�شلوبه  االأن���������ش����اب.  ت���الح���ق  و����ش���ط 
ب��ي��ن ال��م��ب��ال��غ��ة ف��ي حركّية  ي��ت��ذب��ذب 
الذي  وجمودها  زل��ق،  كرمل  اللوحة 
عائلته  �شخ�شيات  بعيد.  م��ن  ُي��وؤ���ّش��ر 
اكتئابها،  اإل���ى  وال��م��ن��ق��ادة  ال��خ��ر���ش��اء 
لكن  م��ن��ف�����ش��ل��ة،  ذوات  اإل�����ى  ت���ت���ف���ّرع 
مت�شابهة المالمح: روؤو�ش كبيرة، اأيٍد 
ا�شتبدال  مع  طويلة،  اأن��وف  �شغيرة، 
كاإ�شارة  ال�����ش��ع��ر  ل��ت�����ش��ري��ح��ة  ح�����اذق 
المخنوقة  ال���وج���وه،  ح��م��ي��م��ي��ة  اإل����ى 
الم�شاعر اأ�شاًل. هذه اللوحات االآتية 
الأعمال  نف�شياً  ُبعداً  تمنح  الحلم  من 
���ش��ي��او ي���ان���غ، وت�����ش��ّل��ط ال�����ش��وء على 
�شرد  في  لل�شروع  المتنا�شق،  التوتر 

متعّدد القراءات. 

المالك العجوز يهوي
االأكثر  الفنانان  يو  وي��وان  بنغ  �شون 
ال�����ش��ي��ن، عر�شا  ل��ل��ج��دل ف���ى  اإث�����ارة 
عملَْين من االألياف والبوليمر وهالم 
ل��ف��ت��اً النتباه  االأك���ث���ر  ه��م��ا  ال�����ش��ل��ي��ك��ا 
لتعريف  تج�شيد  عملهما  ال������زّوار. 
كل  وقبل  اأواًل  ه��و  "الموت  ب��ا���ش��الر: 
�شيء �شورة، و�شيظل كذلك �شورة". 
ف����ي قاعة  ال���ب���ع���ي���دة  ال�����زاوي�����ة  ف���ف���ي 
ال��ع��ر���ش ال�����ش��اب��ع��ة ُي��ف��اج��ئ��ك مالك 
ط��اع��ن ف��ي ال�����ش��ن، ك��اأن��ه ط��ي��ر األيف 
�شاقط من �شموات اهلل ا�شطيَد للتّو. 
على  احتجاج  ك��اأن��ه  ال��م��رّوع  �شقوطه 
اعترا�ش  اأو  م���ا،  خ��ط��ي��ئ��ة  اأو  ك��ارث��ة 
ال�شموات  م��ن  ب��ق��ّوة  االأر����ش  ي�شرب 
العليا. مق�شور االأجنحة وُمجّرد من 

ه��ال��ت��ه ال���ت���ي ت���رق���د اإل���ى 
جواره في عر�ش موجع، 
كاأنه  منثور  اأبي�ش  �شعره 
قديمة.  ل��ح��ك��اي��ة  اأب������واق 
ب�شجن  ب  وُم���خ���رَّ م  ُم���ه���دَّ
ف�شائي  م��خ��ل��وق  م���ف���زع، 
باأجنحة كاأجنحة الدجاج، 
الف�شي  االأب��ي�����ش  رداوؤه 
ُمترب من فرط الِقدم اأو 
يقترح  ال�شقوط،  اأثر  من 
التنظيم  الفنانان �شقوط 
عملهما  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي 
الدين  ���ش��ق��وط  اأو  ه����ذا، 

والمعتقدات القديمة.  

ح�سارة
اأع����م����ال ال���ف���ن���ان ب����اي يو 
 )1968 )م�����وال�����ي�����د  ل������و 
النحت  بين  ُمتقن  ت��اآل��ف 
الفوتوغرافي  والت�شوير 
التقليدية،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
وا���ش��ت��ل��ه��ام ل��ل��دالالت من 
القديمة  االإع��الم  و�شائل 
هذا  يعتمد  والمعا�شرة. 
�شاعريته  ع��ل��ى  ال���ف���ن���ان 
ب��اأ���ش��ى جميل  ال��م��ظ��ف��ورة 
الفنية  اأع��م��ال��ه  لتطوير 
التي تعك�ش حالة االإن�شان 
الن�شال  في و�شفه حلقة 
ال������م������داري������ة االأب�������دي�������ة. 
ي�شارك في هذا المعر�ش 
المعنون  التركيبي  بعمله 
لحظة  وه��و  "ح�شارة"، 
الفا�شدة  للقوى  ا�شطياد 
والم�شتغلة لكدح االإن�شان. 
ع���م���ل���ه م�����وؤّل�����ف م�����ن 12 
كال�شيكياً  ن�شفياً  تمثااًل 
ل������الأب������اط������رة وال���ع���ب���ي���د 
اليونان  زم��ن  من  االآتين 
مخترقًة  ال�����روم�����ان،  اأو 
ب�����������������االأدوات ال�����زراع�����ي�����ة 
قّوة  تمّثل  التي  الب�شيطة 
الحياة. هذا العمل يقترح 
جديدة  ك������والدة  ال����ث����ورة 
المهيمن  ال��ق��دي��م  ع��ل��ى 

والبالي.
"�شرير  االآخ���ر  عمله  ف��ي 
ي�شتخدم  م�شت�شفى" 
ج�������ذع �����ش����ج����رة م����ج����ّوف 
الثقافة  اأو  للحياة  كرمز 
ال�شجرة  ج���ذع  وال��ن��ا���ش. 
ال�شور  ب��������اآالف  م���غ���ّل���ف 
البطاقات  من  المنزوعة 
على  وم��م��ّدد  ال�شخ�شية، 
عنوانه  م�شت�شفى  �شرير 
الدال  ال�شقيم  ال��ب��ي��ا���ش 
ع����ل����ى ف������ق������دان االأم���������ل. 
منحوتات، ح�شورها اأّخاذ 
وتن�شح  ان���ح���داره���ا  ف���ي 
اإثارة  على  ه��ادئ��اً  اق��ت��داراً 

الروؤى لدى المتلّقي. 
 

توا�سل
هو   )1967 )م���وال���ي���د  ���ش��ي��ن  ك���ان���ك 
���ش��ام��ان ح��ق��ي��ق��ي، ي��وؤم��ن ب����اأن جميع 
نوع  اأو  روح  لها  حولنا  م��ن  االأ���ش��ي��اء 
اأع�شاء  اأح����د  وه���و  االإح�����ش��ا���ش،  م���ن 
"الم�شتنير"  ُت�شّمى  دينية  مجموعة 
القدرة  لديهم  اأن  اأع�����ش��اوؤه��ا  ي��ّدع��ي 

ع���ل���ى ال���ت���ح���ّول اإل������ى ال�����ش��ك��ل ال����ذي 
ي��رغ��ب��ون ف��ي��ه. ه��و ف��ن��ان ُيحتفى في 
تدعو  ال��ت��ي  ب��اأع��م��ال��ه  ك��ث��ي��راً  ال�شين 
اإلى االت�شال المتناغم مع الطبيعة، 
مع  ت��وّح��ده��ا  ف��ي  ي��ت��ط��ّرف  وبع�شها 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وال��ك��ائ��ن��ات االأخ�����رى مثل 
اءات،  اال�شتحمام مع ال�شحالي والع�شّ

زرك�شة المالب�ش القديمة 
اال�شتلقاء  وال��م��ت��ه��رئ��ة، 
اأر����ش���اً ع��ل��ى ال��ج��ل��ي��د. كل 
ُيعتبر  الفنان  لهذا  عمل 
في  ودينية  فّنية  �ُشَعيِّرة 
اإلى  ت��دع��و  ال���وق���ت ذات����ه 
اأو  ب����االأح����ي����اء  االل���ت���ح���ام 
الجماد، وهذا ما نالحظه 
في  المعرو�ش  عمله  في 
ال�شاد�شة،  العر�ش  قاعة 
فهو قطعة مطّورة بداأها 
يتداخل  حيث   1996 عام 
بوا�شطة  ال����ع����ال����م  م�����ع 
اأكثر  ه���و  ال�����ذي  ل�����ش��ان��ه 
حميمية  الج�شم  اأج����زاء 
يقّدم  الفنان  وح�شا�شية. 
والم�شاطرة  ال��م��ع��رف��ة 
ال���دي���ن���ي���ة م����ع ال���م���ك���ان، 
وال�������ش���يء. وقد  االآخ�������ر، 
اأمكنة  اأع���م���ال���ه  اح���ت���ّل���ت 
ب���ك���ي���ن مثل  ف����ي  م���ه���م���ة 
ال�شموي.  ال�شالم  ميدان 
ُيعيد  ه�����ذا  ع���ر����ش���ه  ف����ي 
خ�����ل�����ق ه����������ذا ال�����ت�����وّح�����د 
����ش���خ�������ش���ي له  ب���ت���م���ث���ال 
باالأر�ش  ومت�شل  م��م��ّدد 
بوا�شطة ل�شانه، هو يرّكز 
الذاتي،  الت�شوير  ف��ك��رة 
وُي��ب��دع ف��ي ان��دف��اع فاتن 

ال�شتن�شاق الحياة. 

�سالل ال�سمع
كيوكو  ت�������ش���ن���غ  ال����ف����ن����ان 
)مواليد 1970( ي�شتقطر 
ال�شمع االأبي�ش في �شالل 
ذات  زّق��ورة  ليبدع  �شغير 
هذا  اأعمال  ثالثة.  اأبعاد 
ال���ف���ن���ان ت��ت�����ش��ّم��ن م����وادَّ 
اآن  ف����ي  ���ة و����ش���ل���ب���ة  ه�������شّ
المادية  واأ���ش��ك��ال��ه  واح���د 
المادي  ح��ل��ق��ة  ف��ي  ت���دور 
عمله  ف�����ي  وال�������رم�������زي. 
�شمعاً  ي�شّب  "ال�شالل" 
�شابورة  ف���وق  م�����ش��ه��وراً 
التوازن  )ث��ق��ل  م��ع��دن��ي��ة 
في ال�شفن(، كاأنه ي�شطاد 
االإيماء  ف���ي  م���ا  ق�����ش��ي��دة 
ويدمج  ي��ط��م��ر  ك���اأن���ه  اأو 
الينبوع.  نقاء  في  ال�شعر 
ال��م��ن��اظ��ر ال��ج��ل��ب��ي��ة هي 
م������ن اأوح�����������ى ل������ه ب���ه���ذه 
للنقاء،  المدّورة  ال�شورة 
ومعّلق  م���ت���ن���ا����ش���ق  �����ش����ّد 
والتحّول،  ال��ث��ب��ات  ب��ي��ن 
اإن����ه ن�����ش��وع ال��ب��ي��ا���ش في 
الدال  ال�شينية  الثقافة 

على الكدر والحداد. 

الذرية ال�سينية
اأع������م������ال ت�������ش���ان���غ دال�����ي 
توّثق   )1963 )م���وال���ي���د 
ال�شيني  المجتمع  تاريخ 
ال���م���ع���ا����ش���ر وت����وؤر�����ش����ف 
متحّول.  رادي��ك��ال��ي  ك��ت��ط��ّور  الثقافة 
المهاجرين  ال��ع��ّم��ال  ف���اإن  وبح�شبه 
من المناطق الريفية اإلى المدن كي 
لوا �شبل عي�شهم، هم المكّونات  ُيح�شِّ
االأكثر اأهمية في الزحام. بل ثمة زحام 
بال مالمح ُي�شّكل الطبقة المن�شحقة 

عاَمْي  بين  ال�شيني.  المجتمع  ف��ي 
2003 - 2005 �شّب هذا الفنان الذي 
الكرافيتي  فناني  اأ���ش��ه��ر  م��ن  ُيعتبر 
في بكين )فهو ير�ش األوانه اأو يحفر 
روؤو�شه واأ�شكاله على اأ�شيجة البنايات 
المزمع هدمها كنوع من االحتجاج( 
الطبيعي من  بالحجم  100 منحوتة 
�شمغية(  ع�����ش��وي��ة  )م�����ادة  ال���رات���ن���ج 
َقْولبهم  المهاجرين.  العمال  لهوؤالء 
بو�شم  تمثال  كل  ومّيز  الراتينج  في 
خ��ا���ش ب���ه، ك��اإ���ش��ه��ام م��ن ال��ف��ن��ان في 
ديمومة هذه الطبقة والتعّرف اإليها، 
واأي�شاً كاإحاطة بالمتغّيرات ال�شريعة 
للمجتمع ال�شيني. َعَر�شهم معّلقين 
من اأقدامهم في �شقف قاعة العر�ش 
ال��ت��واري، وكرمز  م��ن  ل��ت��اأري��خ  كتحدٍّ 
حياتهم،  ف���ي  واالرت����ي����اب  ل��ل��غ��م��و���ش 
م�شائرهم،  ت��غ��ي��ي��ر  ع���ن  وع���ج���زه���م 
الذي  االقت�شادي  والفخ  ه�شا�شتهم 
يحيط بحياتهم، وقد اأطلق على هذا 

العمل ا�شم: "الذّرية ال�شينية".
ي����ت����األ����ف ع����ر�����ش ت�������ش���ان���غ ف�����ي ه���ذا 
تمّثل  م��ن��ح��وت��ة   15 م���ن  ال��م��ع��ر���ش 
ال��ك��ي��ن��ون��ة ال��ب�����ش��ري��ة ف��ي ب��ح��ث��ه��ا عن 
الروؤى  حقيقة  على  والوقوف  ال��ذات 
اأهداها  ان�شحاقها.  لجدوى  ال�شاملة 
ع���رب���ون م������وّدة اإل�����ى ب�����ش��ال��ة ه����وؤالء 
المعلنة.  غير  المجهولين،  العّمال 
موؤازرة  فقط  لي�ش  دالي  ت�شانغ  عمل 
لكنه  محنتهم،  في  العابرين  لهوؤالء 
الظواهر  م��ن  ل��واح��دة  توثيق  اأي�����ش��اً 
المهمة في ن�شوء الطبقية في ال�شين 
ال���ح���دي���ث���ة وت����زاي����د االن���ق�������ش���ام بين 
اآخر  جانب  من  وه��و  والفقر.  الغنى 
االجتماعية  للهند�شة  مرعب  تف�شير 
ال�شّكاني.  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة 

ج�سدك
 )1968 )مواليد  جينج  �شيانغ  اأعمال 
الكبير  م����ن  ال���ح���ج���م  ال���م���ت���ف���اوت���ة 
اأو  ال��ب��رون��زي��ة  الم�شّغرات  اإل���ى  ج���داً 
برياء  م��ت��ل��ّق��ي��ه��ا  ت��ج��اب��ه  ال�����ش��م��ع��ي��ة، 
الخارجية  ب��ت��ك��وي��ن��ات��ه��ا  وم��خ��ات��ل��ة 
جانب  من  لكنها  الداخلي،  وعالمها 
التقاليد  من  الم�شاهد  ت�شحب  اآخ��ر، 
بورتريهات  اإلى  للجمال  الكال�شيكية 
معا�شرات.  لن�شاء  ماألوفة  �شخ�شية 
بب�شاطتها  وبريئة  طبيعية  اأعمالها 
والكاآبة  ال��ع��ن��ف  م��ظ��اه��ر  وت��ن��اق�����ش 
والتوّعك. عملها النحتي هنا بعنوان 
عارية  م���اردة  فيه  ت��ق��ّدم  "ج�شدك" 
الزجاجية،  االأل���ي���اف  م��ن  م�����ش��غ��ول��ة 
خ�شو�شيتها  لكن  التفا�شيل،  فقيرة 
الم�ّشعة  ال�شقيمة  ب�شرتها  في  تكمن 
���ش��ع��ره��ا مجزوز  و���ش��ح��وب وج��ه��ه��ا. 
ب�شيط.  خ�شبي  كر�شي  على  وتهبط 
ح�شور الدمية الذاتية للفنانة يعك�ش 
يتوّهج  العاطفي.  الن�شوب  خال�شة 
على  هيمنتها  بفعل  ال�شوري  هيكلها 
لثباتها،  الب�شري  التقاطنا  م�شاحة 
جزعة،  كاآلهة  الزائرين  على  ت�شرف 
تحّدق نحو االأ�شفل بخواء بفعل قّوة 
اإكراه ما، اأو كاأنها تنّقب بحثاً عن �شيء 
اأو  ا�شتح�شاره  اأو  و�شفه  ي�شيراً  لي�ش 
ا�شتدراجه. عريها وه�شا�شتها ُيثيران 
التوا�شع  ويعك�شان  ال��ذات��ي  ال��ت��اأّم��ل 
من  منبعثة  متعتها  ك����اأن  وال���ف���راغ. 
فهم  ���ش��وء  ي�شنعها  ال��ت��ي  ال��م�����ش��اف��ة 

العري لدى المتلّقي.

جينج. "ج�شدك" ل�شيانغ 

من االأعلى: عجوز �شون بنغ وي��وان يو، مدينة ليو وي، عّمال ت�شانغ 
دالي، ل�شان كانك �شين، حمار ت�شانغ هوان.
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هي ق�شائد تختزل مطرحاً خا�شاً 
م��ن ح��ي��اة ال�����ش��اع��ر ال��ي��وم��ي��ة، كما 
حالة  وج���وب  بطبيعتها  ت�����ش��ت��رط 
اجتماعية ُتطاع �شعرياً من دون اأن 
اأمامنا  ماثلة  تبقى  اإذ  ال�شعر.  بنف�شها  ُتطيع 
ات�����ش��ال م��ع م��ا هو  اأي عن�شر  وم���ج���ّردة م��ن 
خ���ارج ح��ّي��زه��ا ال��ط��وب��وغ��راف��ي م��ا ع���دا اللغة 
مروان  ق�شيدة  �شّر  ي�شّكل  ما  هذا  المكتوبة. 
كلماته،  وال��ذاك��رة  الوح�شة  تغلب  ال��ذي  علي 
ف��ي��وؤّل��ف ���ش��ع��ره م�����ش��ت��خ��دم��اً ت��ف��ا���ش��ي��ل دائ���رة 
ك�����اأدوات ق�شيدة  ح��ي��ات��ه االأ���ش��غ��ر واالأق������رب، 
اأن ينزلق ف��ي م��ا هو  ح��دي��ث��ة. ذل��ك م��ن دون 
من  التمل�ش  في  فيفلح  خطابي.  اأو  �شيا�شي 
تقلي�ش  تعتمد  �شعرية  تقنية  في  الفخ،  ه��ذا 
اأو �شغط لحظات اليوم الواحد، ثم ت�شذيبها 
اإطالقها كفقاعات خفيفة وبطيئة  باألمه، ثم 
ف���ي وج����ه ال���ع���ال���م. ي���اأت���ي ���ش��ع��ره غ��ي��ر معني 
بال�شببّية التي اأنتجت حياته فيحّيدها موّقتاً 
�شوءاً  لت�شبه  ق�شيدته  اإن��ج��از  ي�شتطيع  ك��ي 
يلقيه على اأعيننا؛ �شوءاً ناقاًل اإلينا من بعيد 
تلك اليوميات الخا�شة لمنفّي اأو منفّيين كثر 
يحاولون البحث عن عالقة بالمكان الجديد، 
ك��م��ا ي���ح���اول���ون ت��ف��ك��ي��ك��ه و����ش���ّخ اأج����زائ����ه في 
تطفو  عندما  لحظات  وهي  الحاّرة.  عروقهم 
الذي  علي  م��روان  تخد�ش  الحياة،  م��اء  على 
هذه  اأع��م��اق  باتجاه  اأي  عك�شاً،  متجهاً  يكون 
للتواري  العمق  اختيار  تريد  ك�شمكة  الحياة 
اأم��ام��ه��ا م�����ش��اح��ة ب�����ش��ري��ة بالحد  ول��ي��ت��واف��ر 
ال�شاعر  عنها.  الغريب  العالم  لقراءة  االأدن��ى 
في الق�شائد يتالقى ب�شكل م�شادف مع كمية 
من  اإفالتها  ب��دوره  ياأبى  التي  االأح���داث  من 
باأنه  ت�شعر  لتكاد  حتى  بال�شعر.  �شبغها  دون 
يقوم بتدوين يومياته ب�شكل �شعري على غرار 
�شعدي يو�شف مثاًل، لكن مع اختالف وا�شح 
ا�شتعمال  حيث  م��ن  الم�شتعملة  التقنية  ف��ي 
اإ�شافة  المو�شيقي،  واالإيقاع  للتفعيلة  يو�شف 
اللحظات  ت��ع��دي��ل  ف��ي  ال�شعرية  خ��ب��رت��ه  اإل���ى 
اليومية العادية واإعادة عجنها وتخميرها في 
الذي ال نعثر عليه لدى  االأمر  ال�شعر،  قالب 
مروان علي في كثير من ن�شو�ش مجموعته 
يلغي  ال  االأمر  هذا  اأن  غير  البارحة".  "ماء 
بطبيعة الحال مناخ ال�شعرية الوا�شحة التي 
يكتب علي في هوائها ق�شائده. اأكثر ما يثير 
اإمكان  م��دى  ه��و  ع��ل��ي  ف��ي ق�شائد  ال��ت�����ش��اوؤل 

و�شوح  مع  �شعراً،  اأو  ق�شائد  يكتبه  ما  اعتبار 
خ�شو�شية التجربة، الم�شاألة التي ت�شّكل بحد 
اإعادة قراءة  اإلى  اإيجابياً يجذبنا  ذاتها عاماًل 
على  ط��اف��ي��اً  ال�شعر  ي�شبح  ح��ت��ى  الن�شو�ش 
والتي  الم�شتخدمة،  ال�شور  م��اء  من  مدينة 
اإال  تقريرية.  باأنها  اأول��ى  لوهلة  اإلينا  ُيخّيل 
بخ�شو�ش  النقدية  المعايير  غياب  وفي  اأننا 
اإلى  ال�شوؤال  نحّول  اأن  يمكننا  النثر،  ق�شيدة 
رقعة اأكثر مبا�شرة وهي: ما هي �شروط كتابة 
اإلى  موّجه  غير  �شوؤال  وه��و  اليومي؟  ال�شعر 
عبر  اإلينا جميعاً  اأن��ه موّجه  اإال  علي،  م��روان 
وا�شح  ت��ف��اوت  فثمة  بالتحديد.  علي  م��روان 

ق�شائد  م�������ش���ت���وى  ف�����ي 
ال����م����ج����م����وع����ة 
ال�������������������ش���������ادرة، 
قراءاتنا  ت��وؤك��ده 
ال������م������ت������ت������ال������ي������ة 

في  ل����ن����ت����ع����اط����ف 
ال��ن��ه��اي��ة م���ع ن�ش 
ه���ذا  ������ش�����واه.  دون 

ال�������ت�������ف�������اوت ي���ب���ل���غ 
العنا�شر  ف��ي  اأ���ش��ّده 
الم�شتخدمة من لغة 

وا�شتعارات  وت�����ش��اب��ي��ه 
وم������ق������ارب������ات ي���وم���ي���ة 
وتقنية  واإ�����ش����ق����اط����ات 
اإلى  ب��ال��ع��ادي  االرت���ق���اء 

اأن  م�شتوى �شعري. ذلك 
اأ�شا�شي  ب�شكل  يّتكل  علي 
على ما �شوف يقّدمه اإليه 

ق�شيدته.  ينتج  ك��ي  ال��ي��وم 
ه���و ي�����ش��ب��ه ال��ح��ط��اب الذي 

تغلبه  اأنه  اإال  ليقطعها،  االأ�شجار  نمو  ينتظر 
ال�����ش��ج��رة ق��ب��ل التمّعن  ال��رغ��ب��ة ف��ي اق��ت��ط��اع 
المتفاوتة  ال�شوء  كميات  اأو  مثاًل  بنيتها  في 
م��ن��ه��ا، واأع���ن���ي ه��ن��ا ال�����ش��وء ال�����ش��ع��ري بالحد 
ال�شعرية،  الكتابة  لل�شاعر  ُيتيح  الذي  االأدن��ى 
كتابة  وا�شتثنائية  يتفق  بما  ق�شيدته  ويغّذي 
م��ن مروان  م��ا يجعل  وه��ذا  ال��ي��وم��ي.  ال�شعر 
علي �شاعراً ينبغي عدم وقوعه رهينًة للحظة 
منظومة  اخ���ت���رق���ت  الأن���ه���ا  ف��ق��ط  ف���ي���دّون���ه���ا 
على  مبنّية  الق�شائد  بع�ش  لديه.  االإح�شا�ش 
ال��ت��م��ا���ش��ك والو�شل  ���ش��دي��دة  ل��غ��وي��ة  اأر���ش��ي��ة 
ما  ت�شّكل  تكاد  حتى  االأف��ك��ار  وحبك  ال�شعري 

يقارب النموذج لل�شعر اليومي. الوحدة التي 
اأو  التقاطها  اإل��ى  ويعود  االآخرين  في  ينثرها 
الوحدة  ل��ه��ذه  ا���ش��ت��ع��ادة  اإن���ه  منهم.  لملمتها 
عالمه  قوانين  على  واإحالتها  عليها  بالقب�ش 
الخا�ش الذي تمّثل المتع االإن�شانية اأو اللذة 
م��روان علي/ ولدت في  "اأنا  المادية قوامه: 
قريباً  اأم�شتردام/  في  و�شاأموت  القام�شلي/ 
والريد  التوليب  وح��دائ��ق  ال��دام/  �شاحة  من 
الماريجوانا/تفوح  برائحة  منت�شياً  اليت�ش/ 
من غرباء ي�شبهونني تماماً". تتمايز المادية 
ف��ي ع��ال��م ه���ذا ال�����ش��اع��ر، ل��ت��زي��د م��ن �شعوبة 
تحويل االأ�شياء الح�ّشية وبرمجتها 
اإلى اأرواح خفيفة تتحّرك في وعي 
ال�����ش��اع��ر ل��ي��اأخ��ذ ك���ل م��ن��ه��ا حّيزه 
ال�شعري اأو فر�شته ال�شغيرة الأن 
يكون ع�شواً في النادي ال�شعري 

ال�شغير الذي يوؤلفه ال�شاعر.
اأجزاء  الكتاب مكّون من ثالثة 
البارحة"،  "ماء  تبويبات:  اأو 
للرقة... "ربما عطرك" و"يا 

����ش���م�������ش وب����ح����ر وق���را����ش���ن���ة 
الماء".  ل��م��دي��ح  ي���ت���ه���ّي���اأون 
الق�شائد الملقاة في كل من 
تبتعد  ال  ال��ت��ب��وي��ب��ات  ت��ل��ك 
العري�ش لكل  العنوان  عن 
باب، اإال اأن ما يجمع بينها 
الخلفية  ه����و  ج��م��ي��ع��ه��ا 
التي تتكّون منها جينات 
ال��وع��ي ال�����ش��ع��ري. وهي 
ما ذكرناه من تفا�شيل 
على  بع�شها  لين�شحب 
ال�شاعر  حياة  دائ��رة  في  يتحّركون  اأ�شخا�ش 
وح�شين  دروي�ش  وح�شين  �شمعون  )�شموئيل 
تت�شابه  ال  قد  المثال(.  �شبيل  على  حمزة  بن 
االإ�شدارات  م��ن  اأي  م��ع  علي  م���روان  �شعرية 
ال�شارع  ح���ي���اة  م���ن  ت��ن��ت��ه��ج  ال���ت���ي  ال�����ش��ب��اب��ي��ة 
االجتماعية  وال��ت��اأث��ي��رات  والمقهى  وال��ح��ان��ة 
فقرياً  ع��م��وداً  ال��ف��رد،  ع��ل��ى  ال��غ��ري��ب  للمكان 
لفترة  �شتظل  الن�شو�ش  اأن  اإال  للق�شيدة، 
اأن��ه��ا تطفح  اإذ  ط��وي��ل��ة م��ح��ل ج���دل وت�����ش��اوؤل 
بال�شعر كلما باغتناها بقراءة اأخرى. اإنه �شعر 
لكنك  بطعمه،  ت�شعر  اأن  دون  ت��ق��راأه  كالماء، 
ب��اأن م��ا ق��راأت��ه ق��د م��الأ بع�ٌش  تكت�شف الح��ق��اً 

منه داخلك المحّب لل�شعر.

في مجموعته ال�سعرية "ماء البارحة" 
الغاوون"،  "دار  لدى  حديثاً  ال�سادرة 
علي  م��روان  ال�سوري  ال�ساعر  يوؤلف 
ق�سائده م�ستخدماً لغة يق�سد منها اأن 
الأول، لكن  المقام  تكون �سعرية في 
التزام  اإلى  الأمر  هذا  يوؤدي  اأن  دون 
ه  ال�ساعر اأو انجراره اآلياً اإلى اإتخام ن�سّ
كتابة  يعتمد  اأن��ه  ذلك  بال�سعر.  ككل 
تتنقل ما بين ت�سوير ب�سري واأ�سوات 
وحنين  وذك��ري��ات  و�سعراء،  اأ�سدقاء 
ال�ست�سلم  وحتمية  الأول  المكان 
المنفى  وماهية  الثاني،  المكان  اإلى 
والقلق  بالألم  المعطوبة  والحياة 

وهاج�س ما �سوف يكون غداً. 

مازن معروف

كل ما �شيحمده المرء، بعد قراءته 
المن�شور  م�����ش��ري  م���ن���ذر  ل��م��ق��ال 
التا�شع،  "الغاوون"  ع�����دد  ف����ي 
الماغوط  معطف  "عن  عنوان  حمل  وال��ذي 
اأنه لم يكن من  النثر في �شوريا"،  وق�شيدة 
جيل منذر م�شري ال�شعري، واإال فاإن الموت 
�شيخطفه �شهيداً، اأو �شينقطع به ذيل الكلب، 
اأو  ال�شعر،  غير  اأمكنة  في  بالمقلوب  ويعوي 
العا�شرة،  للمّرة  وقواطعه  اأ�شنانه  يبّدل  قد 
له،  ف��رغ  ال��ذي  العر�ش  على  ينق�ّش  اأن  قبل 
عنه،  له  البع�ش  وت��ن��اُزل  البع�ش،  م��وت  بعد 
تقديراً لفحولته، ويبداأ باإيماءاته واإيحاءاته 
اأن���ا خاتم  ب��ع��دي،  ع��ر���ش  اأن ال  ق��اع��دة:  على 

ال�شعراء!
تح�شبه  كنت  ل�شاعر  اأي��ن  م��ن  ح��ق��اً  اأدري  ال 

الهائل من  الكم  غاية في الذكاء وال��وّد هذا 
اأ�شماه:  لما  يكّنها  التي  وال�شغينة  الجحود 
ج��ي��ل ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وال��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات، وال���ذي 
ح�����ش��ر ف��ي��ه روؤو����ش���ن���ا واح�����داً ت��ل��و االآخ����ر في 
بنا  بلغ  حتى  المعّدلة،  الماغوطية  الخانة 
هو  ده�شتي  اأث��ار  ما  واأكثر  ونيف.  راأ���ش  مئة 
اأ�شمع  االأق���ل  ع��ل��ى  ال���روؤو����ش  ه��ذه  ن�شف  اأن 
بها للمّرة االأولى، ما جعل فمي فاغراً هكذا 
الم�شاكين  ه���وؤالء  ك��ل  اإل��ه��ي،  ي��ا  ���ش��يء:  على 
اأ�شدقاء ل�شديقنا العزيز منذر - قّد�ش اهلل 
�شّره - والذي يتحّدث عنهم بهذه الحميمية 

الخائبة!؟
جميعاً  اإن���ن���ا  دو���ش��ت��وف�����ش��ك��ي:  ق����ال  اأن  م��ن��ذ 
ما  لغوغول،  "المعطف"  ق�شة  من  خرجنا 
المعطف هذه.  الخروج من  نرّدد ق�شة  زلنا 
اأن ينتق�ش من قدر �شاعر  اأحدنا  اأراد  وكلما 
لقد خ��رج من جيب فالن،  اآخ��ر يقول عنه: 
اأو: من غرفتي اأو قبوي اأو: لقد اأو�شيت له 
بكتابة ق�شائده... اإلخ )على فكرة، ربما كان 
المعطف الثوب الوحيد الذي لم يطراأ عليه 
ع�شر  منذ  ال�شكل  ف��ي  ج��وه��ري  تعديل  اأي 
يملك  منذر  اأن  واأعتقد  االآن،  حتى  النه�شة 
االأ�شطوري،  م��ودي��ل��ه  م��ن  اث��ن��ي��ن  اأو  واح����داً 
ال��م��اغ��وط، وعندما  اأب��ان��ا  اأن  اأي�����ش��اً  واأج����زم 
ليملك  يكن  لم  �شغير  قندلفت  مجّرد  ك��ان 

معطفاً مماثاًل، واأ�شك اأي�شاً بملكيته لحذاء 
اإل���ى القّدي�ش  اأدون��ي�����ش  الئ��ق ع��ن��دم��ا ق��ّدم��ه 

يو�شف الخال(.
اأع��ت��ق��د اأن���ه ك��ان اأج���دى ب��م��ن��ذر ل��و ا�شتخدم 
لكلمة  ا���ش��ت��رات��ي��ج��ي  ك��ب��دي��ل  "اإبط"  ك��ل��م��ة 
فحولة  اأكثر  بمعناها  تكون  فقد  "معطف"، 
وتهمي�شاً  اإي����الم����اً  واأق������ل  ول���ل���م���اغ���وط،  ل���ه 
وال  تعّد  ال  عنها،  رغماً  مموغطة  لمواغيط 
ناعمات  م�شيئات  ولمنذريو�شيات  تح�شى، 
اأك���ث���ر م���ن ن��ج��وم��ن��ا ال��م��ب��ع��ث��رة ت��ح��ت قّبة 

�شماواتنا الحالكة.
ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح����د م���ا ي��وح��ي اإل���ي���ه منذر 
ولو  حتى  ذاك،  المذكور  مقاله  في  م�شري 
الت�شعينيات، فما  هزياًل من جيل  قارئاً  كان 
ت��ح��ت ال��ن�����ش وا���ش��ح م��ئ��ة ن�����ش ون�����ش، وما 

بتن�شيب  ���ش��ّذب��ه  اأو  ه��ّذب��ه  اأو  م��ن��ذر  اب��ت��ك��ره 
اأب����اً خ���ال���داً - وه����ذا جهد  ال��م��اغ��وط ع��ل��ن��ي��اً 
م�������ش���ك���ور ع���ل���ي���ه، وغ���ي���ر م����اأ�����ش����وف ع���ل���ي���ه - 
با�شتخدامه جميع اأ�شاليب البناء المعمارية، 
الم�شتندة  االأ�شطورية  الداللية  والمقاربات 
اإل���ى ث��ال��وث ال��ت��اأك��ي��د وال��ن��ف��ي وال��وح��ي التي 
�شيكون  ال��ذي   - الوقت  وبانتظار  فيها،  ب��رع 
ه��و نف�شه ف��ي ذّم���ة اهلل وب��ع��د عمر ط��وي��ل - 
وُيخرج  ي��رت��دي معطفه،  ك��ي  اآخ���ر  و���ش��ي��اأت��ي 
و�شيكتبون  ال�شعرية،  اأق��زام��ه  جّبته  من  لنا 
ال�شورية  النثر  ق�شيدة  عن  نقدية  مقاربات 
لطالما  ال�شقيقة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����ش��ح��ف  ف��ي 
اأو  اأم��ّد لنا اهلل في عمره هو االآخ��ر ثالثين 
اهلل  له  واأط���ال  اأخ���رى،  �شوئية  �شنة  اأربعين 
قد  وي��ك��ون   - الحكيمة  ون�����ش��و���ش��ه  اأ���ش��ي��اءه 
بّد،  ال  اأن��ه  الزمني-  بالتقادم   - منذر  اأوح��ى 
اإن كان من بّد، اأن يكون هو االأب الخالد على 
وقتل  ت��ج��راأ  ال��ذي  للعملة،  ال�شعري  ال��وج��ه 

اأباه الماغوط.
وعود على ذي بدء بحكمة اأكثر:

منذر م�شري ما قبل "دار ريا�ش الرّي�ش" - 
ر  لم يحّقق �شيئاً ُيذكر في �شعره، واأي متب�شّ
وزارة  مرحلة  اأي:  المرحلة  ل��ه��ذه  حقيقي 
الثقافة، �شيجد اأن �شعراء جيله على قلتهم، 
قد حققوا لق�شيدة النثر ال�شورية منفردين، 

واأن ت�شنيف  بال�شبط،  ما كان ينق�ش منذر 
البارون باروت له بالمركز اأو الفار�ش الرابع 

اإن لم يكن بال�شدفة، فهو بالتزكية.
وهذا بدوره يطرح �شوؤااًل مهماً: هل كان من 
الممكن اأن يبلغ منذر ما بلغه من ن�شوج فني 
وحتى  الثمانينيات  منت�شف  منذ  ملمو�ش، 
االآن، لوال احتكاكه المبا�شر بما اأ�شماه جيل 
الثمانينيات والت�شعينيات، وتفاعله الم�شتمّر 
معهم، وبحجم معرفته و�شداقاته لهم، وهو 
الذي كان يرّدد دائماً واأمام الجميع: اأح�شب 
جيل  م��ن  ولي�ش  الت�شعينيات  جيل  م��ن  اأن��ي 
كرّد  مّرة  لي  كتب  الذي  وهو  ال�شبعينيات... 
كم  ت�شدق  "ال  خ��ّط��ي��ة:  م�����ش��اّدة  على  خ��ّط��ي 
اأوؤمن ب�شعر من األتقيهم الأول مّرة، اأوؤمن به 
اأكثر من �شعري"، وكان يق�شد بذلك بع�ش 
وهل  الجيل؟  ه��ذا  �شعراء 
على  يوماً  لي  �شيقراأ  ك��ان 
ُيح�شد  بطريقة   - الهاتف 
ق�شائد   - ح����ق����اً  ع���ل���ي���ه���ا 
فوؤاد  ومحمد  ق��دور  لعمر 
ومحمد  اهلل  ع��ب��د  وزي�����اد 
لمن  اأذك�������ر  وال  دري����و�����ش 
اأي���������ش����اً، ح���ت���ى خ���ل���ت اأن����ي 
المريخ  اأ�شمع ق�شائد من 
م�شري،  م���ن���ذر  ب�������ش���وت 
ال�شديد  اإع����ج����اب����ه  ل�����وال 
وكل  ي��ق��راأ.  بما  وهلو�شته 
في  ب���ن���ظ���ره  االآن  ه������وؤالء 
اأي�شاً،  الماغوطية  الخانة 
م��ع ن��ف��ر ذك���ر م��ن��ه��م اأكثر 
تمهيداً  راأ��������ش،  م��ئ��ة  م���ن 
الخانة  ف����ي  ل��ت��خ��ل��ي��ده��م 
ال���م���ن���ذري���و����ش���ي���ة؟! اأَول������ْم 
�شريكاً  نف�شه  ه��و  ب  ُين�شّ
ن�شو�شنا،  بع�ش  ف��ي  ل��ن��ا 
ب�����اأن ا���ش��ت��غ��ل ع��ل��ي��ه��ا دون 
"منذر  )ان���ظ���ر:  م��ّن��ا  اإذن 
و�شركاه"!(؟  م�������ش���ري 
وب����������ن����������اًء ع������ل������ى وه����م����ه 
الماغوطي هذا، واأوراقه المنذريو�شية تلك، 
بات وا�شحاً اأننا �شاهمنا له بذلك - اأو بع�شنا 
على االأقل - نحن اأبناء هذا الجيل الثمانيني 
بنا  بلغ  حتى  ن���دري،  اأن  دون  الت�شعيني،  اأو 
اأن��ف�����ش��ن��ا وع��ل��ي��ه االآن م��ا بلغ. ال��غ�����ش��ب ع��ل��ى 
كل ما تقّدم يقودني اإلى بع�ش االأ�شئلة التي 

اأرغب في طرحها عليه عّله يجيب يوماً:
منذ  ل��ه،  ال�شديد  احترامك  مع  قّباني  ن��زار 
الذي  اأن��ا  ك�شاعر؛  به  تعترف  اأ�شبحت  متى 
من  لي  تذكره  حياتي  في  يوماً  اأ�شمعك  لم 

بين ال�شعراء؟
هل توؤمن حقاً بم�شاألة االأجيال هذه بناء على 
ت�شخي�شك االأدبي لها؟ واإذا كان المقيا�ش زمن 
ولي�ش  ما  ل�شاعر  االأول��ى  المجموعة  �شدور 
له  ت�شدر  لم  �شاعر  ا�شم  فلم ح�شرَت  عمره، 
األي�ش من االأف�شل  اأي مجموعة في حياته؟ 
�شابه؟ ما  اأو  م�شتقبلّي  جيل  اإل��ى  تن�شبه  اأن 
في  ذك��رَت��ه��م  ال��ذي��ن  بين  اأن  معي  تعتقد  اأال 
الطريقة  وبهذه  وت�شعينياتك،  ثمانينياتك 
اأكثر من ع�شرة  لل�شفقة،  والمثيرة  الجائرة، 
�شعراء على االأقل، يملكون من المزايا الغنّية 
مجموعاتهم  وف��ي   - �شعرهم  ف��ي  الخا�شة 
االأولى - ما احتجت اأنت الأن تملكه اأو تقترب 
منه، في ما يقارب االأربعين عاماً من الكتابة 

المحمومة؟

علي حمي�سة

بعد ردود لعبد الوّهاب عّزاوي واأكرم 
رّداً  نن�سر  فجر،  وتهاني  قطريب 
حمي�سة  علي  ال�سوري  لل�ساعر  جديداً 
الماغوط  معطف  "عن  مقال  على 
لمنذر  �سوريا"  في  النثر  وق�سيدة 
م�سري، والمن�سور في العدد التا�سع 
الثاني  ت�سرين   1 "الغاوون"  م��ن 

.2008

ديموقراطّية توم.

1            تتّمة "ال�سنم والمانيكان..."
هذا الكالم لي�ش وليد لقاء "الملحق" بالطبع، بل له مقّدمات 
بل  لتحطيمه،  ي�شتفّز  �شنماً  ت�شنع  ال  و"حركات"  م�شتمّرة، 
مانيكان ال يلتفت اإليها اأحد. وال�شنم غير المانيكان، ودعوى 
التقدي�ش غير دعوى الترويج والدعاية، واإذاً �شيكون من العار 

القول: "اإذا كنُت مانيكاَن فحّطموني".
ع�شبّية بول �شاوول المتاأخرة في لوم التاريخ ال�شعري وتقريعه 
على اأنه "قب�ش" الرّواد وتجاهله، لم تخ�شع لم�شاءلة جّدية 
اإن ه���ذا التحّول  ب��ل  - ف��ي ذل���ك. ال  ت��ح��دي��داً  ع��ن دوره ه��و - 
اأحد  م��ع  �شخ�شية  ح���زازة  نتيجة   - ل��الأ���ش��ف   - ج��اء  المتاأخر 
الَفْيقة  نقدياً. لكن هذه  اأكثر من كونه تراكماً  ال��رّواد،  هوؤالء 
ال  )المالعين(،  و�شّدها  )ال�شخ�شية(  الريادة  على  المتاأخرة 
النف�ش الإقناع  اأن تجميد  كما  �شيء،  الجديد في  ال�شعر  تعني 
التاريخ بالتقاط �شورة تذكارية لي�ش الحّل االأمثل. ثم اإن هذا 
اأي�شاً، وطّور نف�شه �شّد  تعّلم  �شاوول قد  الذي يلومه  التاريخ 

فذلكات ال�شنمية والمانيكانية والريادة.
ول���ذا على العزيز ب��ول و���ش��واه م��ن االأع����ّزاء ال��ك��ّف ع��ن القيام 
ت�شنيمهم،  فر�شّية  ز  ُتعزِّ اأنها  يفتر�شون  الئقة  غير  بحركات 

في حين اأنها باتت تثير ا�شتهجان الجميع:
بول  العزيز  يكتبها  التي  المقاالت  جميع  المثال  �شبيل  فعلى 

�شاوول عن ال�شعر وال�شعراء يوّقعها باأحرف ا�شمه االأولى، في 
الوقت الذي ُيزرك�ش فيه ا�شمه كاماًل في المقاالت ال�شيا�شية.

اأخ���ب���اراً في  ���ش��اوول  ب���ول  ال��ع��زي��ز  ال��م��ث��ال ين�شر  وع��ل��ى �شبيل 
و�شطوة  والعبقرية  ب��االأل��وه��ة  ت�شفه   - نف�شه  ع��ن   - �شفحته 
الح�شور ومفاجاأة المدينة و"الحيرة بين نّظارَتْين" واإلى ما 

هنالك من �شفات يندى لها جبين المو�شوعية.
باأنه حين يريد  �شاوول  العزيز بول  المثال يرّوج  �شبيل  وعلى 
يوم  االأح��د تحت مقالته )ه��و(  ه��ذا  اأح��د ي�شع مقالة  تكريم 

ال�شبت، كما فعل ذات مّرة مع �شاعر بارز مثل �شوقي بزيع.
�شاوول بحكاية عزلته  العزيز بول  المثال يفلقنا  �شبيل  وعلى 

في مقهى اأ�شبه ب�شالة العر�ش... اإلخ اإلخ.
وال�شيا�شة  اأول����ى،  ب��اأح��رف  ال�شعَر  االأ���ش��ن��اُم  ت��وّق��ع  ال  بالطبع 
وال  اأ�شاًل،  مقاالت  تكتب  ال  االأ�شنام  اإن  ثم  الثالثي.  با�شمها 
�شّناً  االأ�شغر  وت�شتعطف  اآخرين  ُت�شاجل  وال  المقاهي،  ترتاد 

لمعاملتها كاأ�شنام.
بها(  )واال�شتخفاف  ال�شعراء  عقول  با�شتغفال  لي�ش  اأي�����ش��اً، 
اإن  ثم  تحتها؟  الجلو�ش  بركات  منح  و�شعها  في  اأ�شناٌم  ُت�شَنع 
هذا الجيل الذي "لم ي�شل"، اأنتج �شعراوؤه كتباً اأف�شل من هذه 
في حركة  واح��دة  دفعة  بول  العزيز  بها  ر�شقنا  التي  الثالثية 
ا�شتعرا�شية جديدة. فالدواوين االأخيرة التي �شدرت لكّل من 

فيديل �شبيتي وناظم ال�شّيد ومحمد الحجيري وغ�شان جواد 
وزينب ع�ّشاف  وم��ازن معروف  بركات  االأمين ومحمد  ورام��ي 
ال  ما  واالبتكار  والجمال  الن�شج  من  فيها  المثال  �شبيل  على 

يحتويه اأي ديوان من ثالثية ال�شاعر الوا�شل بول �شاوول.
اأما حكاية العزلة التي باتت مو�شة رائجة لدى كل من يظّن 
ُي�شاويها  ف��ال  ال�شنم،  اإل��ى  الو�شول  نحو  وا�شعة  خطوة  اأن��ه��ا 
من  مئَتْين  فيه  اأح�شينا  ح��وار  في  التوا�شع  اّدع��اء  اإال  غرابًة 

مفردة "اأنا"!
الرديء،  التكاذبي  زمننا  الأح��د في  اأح��د  يقوله  الكالم ال  ه��ذا 
الأعّزاء  قبل  من  غيره  قلُت  كما  ب��ول،  للعزيز  �شاأقوله  لكنني 
اآخرين، رّواداً وُم�شتريدين. فال ينبغي اأن تكون تبعّية الجيل 
الذي تال ال��رّواد للرّواد مثااًل لما يجب اأن تكون عليه عالقة 

الجيل ال�شاب بمن �شبقه.
ثم اإن مثل هذا الكالم القا�شي �شروري وحيوي لمن نريده اأن 
يبقى �شاعراً بيننا له تجربته الجميلة، بعيداً عن جمود ال�شنم 

وبوز المانيكان.
�شاوول،  ب��ول  العزيز  اإل��ى  ال�شريح  الكالم  من  بع�ش  ه��ذا  اإذاً، 
والبع�ش االآخر ربما اأقوله له حين نلتقي في مقهى "اللينا�ش"؛ 

هناك حيث يمار�ش عزلته.
ماهر �سرف الدين
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نجيب جورج عو�س

اإلى
مروان

ولدي الحبيب الذي خطفه االإرهابيون
اأح���زان ال�شنة  اإل���ى ح��زن��ه ال���ذي ه��و بع�ش 

العراقية

اأنظُر اإلى الروزنامة
ك�م�ا ل�و اأن�ي اأنظر اإلى كتاٍب ممّزٍق

يقطُر دماً
واإلى �شجرة ياب�شة االأوراق

واح�شرتاه...
هذه هي اأيام ال�شنة العراقية

كانون الثاني

المراآة المزدحمة بالأخطاء

روؤو�س تطفو على دجلة
الم�شّلحون  الذين خرجوا كالثيران 

اإلى �شوارع بغداد
و�شطبوا على روؤو�شنا

�شرك  م��ن  االإف�����الت  ي�شتطيعوا  ل��م 
التي  والر�شوم  والمو�شيقى  الكلمات 

�شنعناها
تتدحرج  روؤو�����ش����ن����ا  ك���ان���ت  ف��ب��ي��ن��م��ا 

بال�شوء في ال�شوارع
ك����ان ظ����الم ال���ك���ون ك���ّل���ه ي���دخ���ل في 

اأج�شادهم
وكانوا يتعّثرون ب�شراكنا.

الم�شلحون الذين ال بيوت لهم وال اأهل
الم�شتنقعات  م�����ن  ال�����خ�����ارج�����ون 

والمزدحمون في مراآة �شوداء
والذين ينبحون بلغة ال نفهمها

وي��ح��م��ل��ون ف���ي اأح���زم���ت���ه���م روؤو������ش 
اأطفالنا

دّمروا بالدنا وو�ّشخوا اأنهارنا
لكنهم حين تعّثروا باأحالمنا

ت�����ش��اق��ط��وا ف���ي ال��ج��ح��ي��م ب�����داًل من 
الفردو�ش

...
في الكرخ...

يبحثون  دجلة  نحو  االأطفال  انحدر 
عن الكرة التي �شقطت في الماء

وح���ي���ن ه����ّم����وا ب��ال��ت��ق��اط��ه��ا ُف���زع���وا 
وتراجعوا اإلى �شّفة النهر

كانت الكرُة طافيًة، في بركة جانبية، 
بين اأحد ع�شر راأ�شاً مقطوعاً
كان بين الروؤو�ش راأ�ش طفٍل

حين بكت ال�شماء
لم يغفر االأطفال لها

 وكذلك لم يغفروا لنا.
...

م�شحوه...
م�شحوا )الحجاج بن ارطاأة( مهند�ش 
اأعلى  براأ�شه من  ورم��وا  االأول  بغداد 

اأ�شوارها
وق���ع راأ����ش���ه ف��ي دج��ل��ة وان���ج���رف مع 

التّيار وا�شتقر في البركة الجانبية
اأ�شبح عدد الروؤو�ش اإثنا ع�شر.

عيون الذئاب قرب عيون الحمالن
يجوب  االأبي�ش  الخروف  ك��ان  بينما 

خزعل الماجدي

م��ق��اب��ل ال��ن��اف��ذة، ت��ط��ّل��ي��ن على 
الغروب

بثالث اأ�شابع ت�شند خّدِك
وح����������راٌم ي���ل���ف ذراع�����ي�����ه ح���ول 

خ�شِرك.
في �شوء الم�شباح الخفي�ش،

اأنظر اإليِك ب�شمٍت 
ي�ج�ه��ز ع��ل�ّي

كطلقٍة في الراأ�ش. 

النعا�ش  رم�����ى  ف����خ����ذّي،  ب���ي���ن 
ج�شدِك 

وعلى م�شمار رقبتي
����ش���اب���ق���ت اأن����ف����ا�����ش����ِك ع����ق����ارب 

ال�شاعة.
م�شت�شلماً لمزاجِك، 

محّيداً م�شاعري،
اأنظر ببرود اإلى وجهِك 

كاأنني اأراه الأول مّرة. 

تغم�شين عينيِك، 
يغطيِك غ�شب. 
اأ�شت�شلم للنوم، 

يبللني خوف.

ع��اج��ز، ك���اهلل، ع��ن ف��ه��م العالم 
وتقّلباته الحمقاء،

اأن�����ظ�����ر اإل��������ى ال���غ�������ش���ب ال�����ذي 
يغطيِك 

واأنِت تبتعدين فيه عن قلبي.
اأ�شاأل في �شمت الغروب:

ماذا حّل بنا؟ 
لما كل هذا العناء؟ 

هل علينا اأن نموت كل يوٍم 
لنزعم اأّن حباً 

يجل�ش معنا في الغرفة؟    

البهاء ح�سين

بعنوان  جديداً  �سعرياً  م�سروعاً  الماجدي  خزعل  المعروف  العراقي  ال�ساعر  لنا  يقّدم  العدد،  هذا  من  اعتباراً 
 2006 �سنة  مختاراً  وموت،  وخراب  دمار  من  العراق  في  ح�سل   ما  فيه  ير�سد  العراقية"،  ال�سنة  "اأحزان 
ال�سعرية"  "الروزنامة  ي�سبه  ما  يقّدم  حيث  العراق،  تاريخ  في  دموية  الأكثر  ال�سنة  لأنها  لذلك،  نموذجاً 
ال�ساعر  قام  حيث  معا�سرة،  �سعرية  تراجيديا  اأطول  في  ق�سيدة   365 في  ال�سنة  تلك  اأيام  جميع  را�سداً 
اأحداث  مع  الم�ستعادة  التاريخ  اأح��داث  العراق،  اأر���س  على  الحا�سر  اأح��داث  م�ستوى:  من  باأكثر  بكتابتها 
اليوم(. )اإلى  ولده  خطف  مقّدمها  وفي  العام  ذلك  في  ال�ساعر  بها  مّر  التي  الخا�سة  والأح��داث  الحا�سر، 

ب��غ��داد، قفز ال��ج��دّي االإ���ش��ب��ان��ي على 
غرناطة ف�شقطت.

ال�شماء  م������الأت  ال���������ش����وداء  ال���غ���ي���وم 
وتجّهمت المدن

في  البع�ش  بع�شها  يقتل  خ��روف��ان 
بالعالم  ي��ف��ت��ك  وط���اع���ون  ال�������ش���وارع 

وجداٌء تمرح
َب�������َرٌد ب��ح��ج��م ال��ب��ي�����ش ي�����ش��ق��ط فوق 

روؤو�ش النا�ش
ودجلة يحبل بالمياه والدخان

ويتوّعد بغداد
...

كم غراب �شياأتي لهذي البالد
بلحية وثوب ق�شير وكتاٍب فقهي اأ�شود؟

كم كاأ�ٍش من ال�شم �شيحمل معه؟
وكم طفٍل �شياأكل؟

لنعلَيه  ���ش��ي��ف��ر���ش��ون  ال��خ��دم  م��ن  ك��م 
ال�شّجاد

ويعطرون له المياه؟
ال�شرق  من  ج��اءت  ال�شالة  القطعان 

وطعنت دجلة
خا�شرة  وحفرت  الغرب  من  وج��اءت 

الفرات
جاءت من ال�شمال ونه�شت الجبال

وجاءت من الجنوب وخّربت المدن
ب�شتانك يا عراق تحّول الى زريبة

تلمع فيها عيون الذئاب.
...

كلما نظرُت اإلى �شورة هذا اليوم في 
المراآة

امتالأ بيتي بالدخان
و�شال الدُم من عيوني

و�شاب �شعري وتيّب�شت حنجرتي
واأغرا�شها  م��دخ��ن��ة  اأوالدي  غ��رف��ة 

مبعثرة
وعيون غريبة تتجّول

اأف��ي��ق من  اأب���ع���دُت ال���م���راآة ل��ك��ي  كلما 
الكابو�ش

ظهرت يد البتول محناة بالدم
وظهرت �شورة المراآة المعكو�شة

يالمراوغة يوم 1/2 االإثنين؟
يظهر في المراآة 2/1 االأربعاء

ما الذي يجري!!
وما هذا الخيط االأ�شود في المراآة؟

...
عيون الذئاب
في كل مكان

قرب عيون الحمالن!!

ماذا يلب�سون حجرًا؟
بداًل من الزهور واالأغ�شان

ظهرت غيوم الدخان و�شّخمتنا
اأقمطة  م����ن  خ����ارج����ة  ب����غ����داد  ك�������اأن 

حر ال�شِّ
اإل�����ى �شيد  ك�����اأن ���ش��ّي��ادي��ه��ا ي�����ش��ع��ون 

ال�شم�ش
كاأنهم ين�شبون ال�شراك للمطر

اأ�شوارك يا بغداد مفّطرة
واالأمهات فيك يبكين

وُيقّلبن االأحجار دائماً
لماذا؟

لماذا يلب�شون حجراً؟
لماذا يتكلمون دخاناً؟

يظهر  ك��اذٌب  ونهاٌر  جرار محطمة... 
االأمواج  وتالطم  الكب�ش  ق��رون  على 

يزيُد ال�شوارع اأفواًل.
ويعّلقه  ال���روح  ك��ت��اب  يحمل  ال�شاعر 

على اأ�شوار بغداد المفطرة...
ي��ن��ب��غ��ي اأن ن��م��وت ت��ح��ت ال�����ش��م�����ش ال 

تحت االأر�ش
اأولياء �شر�شون يقفون في الخزائن   

ال�شهية وي�شرخون.
االأوراق في حقيبتي يفتر�شها مجانين 

يقفون على �شاقية من الدم.
كيف اأ�شف رغوة الليل في عيوني؟

كيف اأ�شف م�شيمة النهار في يدي؟
ان���دث���رت ال��م�����ش��اب��ي��ح  ووق��ف��ن��ا على 

هاوية عظامنا.
 لماذا اأجبرونا على لب�ش الغيوم؟ 

لماذا اأ�شبح لون المراآة اأزرق؟ 
�شوداء  مرتع�شة  النجوم  فينا  تظهر 

وتتخّفى فينا حيوانات جريحة.
 كاأننا مهّرجون في ماأتم �شا�شع.

كاأننا خرافة تحملها الريح. 
...

تبكي يدي
فوق مجامر الزمان.

اأعيدهم اإلى رحِمِك
كيف اأحتفُل بعيد ميالدِك

واالأحزان تقطُر على اأوراق ال�شجر؟
كيف اأ�شعل �شموعِك

والظالم هو نارنا االأبدّية؟
وماذا �شاأهديك؟

الذهب تحّول اإلى تنك
ة تحّولت اإلى تراب الف�شّ

يكفي اأن اأنظر اإليك بعيون حزينة
اأوالدي  ل����ي  ت��ح��ف��ظ��ي  اأن  وي���ك���ف���ي 

االأربعة
من ال�شرر المتطاير في البالد

واإاّل اأعيدهم اإلى رحِمِك.

امراأة وحيدة
تجّر على عتبة ال�شتاِء �شالها القديم، 

�شرٌب تائه من الطيور في ال�شماء.
الكتاب  افتحي  المباركة  االأمُّ  اأيتها 
واقراأي، هبطت ال�شالل لكن خبزها 
وفاكهتها  ت���ال���ف  ول���ح���م���ه���ا  اأ�����ش����ود 
ف��ا���ش��دة، اق����راأي ���ش��ورة ال��ب��ق��رة علناً 

نطرد ال�شّر.
االأفق  ف��ي  تنظر  اأري��ك��ة  على  جل�شت 
اأ�شباحاً تقفز، الوباء يفتك  د  وتتر�شّ
وال�شموع  ت��ل��م��ع  ال�����ش��ي��وف  ب��ال��ن��ا���ش، 
ظهرت  حين،  بعد  انطفاأت  الكبيرة 
االأف���اع���ي ت��ت��ق��ّدم ع��ل��ى ذي��ول��ه��ا مثل 

جي�ش اأ�شود.
رياٌح باردٌة تهّب على ال�شبابيك وهي 
تغلقها ب�شعوبة، ما زالت الخفافي�ش 
تمالأ �شقوق عمارتنا وما زال �شوتها 
يزعج النجوم، �شجرة ال�شحك ذبلت 
اأ�شوات  نقتفي  كيف  النوم.  و�شجرة 
التي تحّرك الحياة بهدوء؟  عظامنا 
ك��ي��ف ن��ق��ف و���ش��ط ال��ل��ي��ل وه���ي تقراأ 
�شورة البقرة بحزن؟ الغيوم تاأتي من 
الغرب والمراأة الوحيدة تعّلق حزنها 
المراآة  ف��ي  ت��رى  كانت  الحبل،  على 
وكانت  بيتها  ت��م��الأ  االأف��اع��ي  بيو�ش 
ال�شقوف  بال�شالة،  االأ���ش��ب��اح  ت��ط��رد 

تنثُّ تراباً؟ ما الذي �شيح�شل؟
النا�ش  واح���ت���رق  ال�����ش��ف��ن  اح��ت��رق��ت 
ودخ��ل��ت ف��ي اآب���اره���ا ال��ب��ع��ي��دة، ك�شوة 
المقّد�ش،  البيت  على  ت��ن��زل  ���ش��وداء 
ال���ب���ّري���ة حاملة  ف���ي  ت���م���رح  ث��ع��ال��ب 

�شموعنا.
ل��ن��ا: رمٌل  االأب����دّي  ال�شاحل  ه��ذا ه��و 
وع��ظ��ام. ه���ذا م��ا راأت���ه )اأح����الم( في 

�شالتها.
�شقط مو�شيقار ال�شعر في القبر وفي 
الخفّية،  المو�شيقى  م��دّون��ات  ي��َدي��ه 
االأر���ش هناك مو�شيقى،  اأدم��ة  تحت 
تحت الب�شرة، تحت الماء. كان يفّت�ش 
عن اأنغام الباطن، ترك اأنغام الظاهر 
ولم  تابوته  العين من  �شقط  لغيره. 

ي�شع اأحٌد الزهور على قبره.
�شاقية  ه��ي  �شمكٌة  ال��ي��وَم  لكم  ول��دت 
النِّعم البتول التي �شيكون فالها ولٌد 
في  تجدونها  والعالمة  ال��ري��ح،  م��ن 
�شدر مروان بقعة �شمراء مثل رغيف 
النا�ش منه، انتبهوا... هذه  ال ي�شبع 
هي العالمة، رغيف، على �شدر فتًى 
ال��ج��ائ��ُع والتائه  ي��اأك��ل م��ن��ه  ط��وي��ل، 

واليتيم في�شبعون.
من  تتبّدل  وه��ي  البقرة  اأح��الم  راأت 
���ش��ف��راء اإل���ى خ�����ش��راء، راأت��ه��ا ت�شيخ 
اأمامها  وانت�شبت  �شرعها،  وي��ج��ّف 
االأبراُج وظهرت منها طيور م�شّلخٌة، 
طيوٌر �شقط عنها الري�ُش منذ قرون 
وح�شرت نف�شها بين ق�شبان �شبابيك 
بقطعة  ته�ّشها  كانت  لكنها  ال��غ��رف، 
القما�ش  قطعة  اأن  انتبهت  ق��م��ا���ش. 

هي قمي�ش ولدها.
...

جداول بكائها
في كل مكان

قرب جداول المطر.

لحم ومذياع اأ�شامة بعلبكي.

يا�سر عبد اللطيف

الطريق  على  عيَنيك  "خلِّ 
وي����������َدي����������ك ع������ل������ى ع���ج���ل���ة 

القيادة..."
عنيف  ب�����ل�����وز  ل����ح����ن  ه�������ذا 

منا�شب للطرق ال�شريعة
ي�شلح اأي�شاً لغرفتي بكتبها 

الكئيبة وغبارها
اإيقاعاته   ت��ح��ت  ل��ت��خ��ت��ف��ي 

الوح�شية
�شرخات �شبقها

�����ش����غ����ط����ة ع������ل������ى م����ف����ت����اح 
الت�شغيل

فتنطلق المو�شيقى
في �شجيج قطار يتقّدم من 

نفق نحو الهاوية
الهاوية غير منظورة
لكنها اآتية ال محالة

...م�����ن ل��و���ش اأن��ج��ي��ل��ي�����ش - 
كاليفورنيا ... "ذا دورز"

كنت اأحّبها
وتحب �شديقي

اأعر�َش عنها
فجاءت اإلّي

ل��ت��ر من  اإل���ى ن�شف  ن��ح��ت��اج 

خمر ال�شّبار
دون  ال��زج��اج��ة  م��ن  نجرعه 

ملح اأو ليمون 
لتاأكل  ف���ئ���ران  اإل����ى  ن��ح��ت��اج 

اأطرافنا 
نحتاج اإلى اأن نختفي

وه������ي ف����وق����ي ك���ت���رك���ة من 
الديون
اأخذتها
 �شريعاً

في دفقة حب خاطفة
اإخفاقنا  ت��م�����ش��ح  ت���رك���ت���ه���ا 

الرائع
على  م���ه���م���ل  ج���������ورب  ف�����ي 

الفرا�ش
يو�شد  ال  ال����غ����رف����ة  ب�������اب 

باإحكام
لم اأعد اأحّبها

�شنع  واإن  ال�شتريو  وج��ه��از 
في ال�شين

يفي بالغر�ش
الطريق  على  عينيك  "خلِّ 
وي���������دي���������ك ع������ل������ى ع���ج���ل���ة 

القيادة..."

كان موري�شون �شريكاً كاماًل 
في الجريمة

ا�شطبغت  اأط�����ب�����اق  وث���م���ة 
ببقايا ح�شاء الطماطم

نهاية  ال���ج���ورب ح��ت��ى  ط���ار 
الغرفة 

بينما اأبي في الخارج
يتناول غداءه هادئاً

في تلك الظهيرة الحاّرة
 من �شيف 1997.

بعد قليل 
من  ال���ح���ي���اة  ت���ف���ي���ق  اأن  ب���ع���د 

غفوتها 
فى الم�شهد التالي 

بعد اأن ي�شحو االأ�شدقاء 
عبيد االأمل.

...
كل �شيء على ال�شا�شة هادىء

ي��غ��ّط م��ت��ذّك��راً االأ���ش��ك��ال التي 
كانها من قبل 

الزمن نف�شه كان حفرة 
ال اأدري 

اأنا نف�شي، مع كل فيلم 
والموت  ال��ح��ي��اة  راأي�����ت  ك��ل��م��ا 

يتبادالن اأدوارهما الم�شتركة
مثلنا في  ي��ت��ح��ّورون  اأن��ا���ش��اً  اأو 

اأحالمهم
كّلما ن�شوا هزائمهم في راأ�شي 

اأ�شير حفرة.

بعد يوَمين اأن�شى االأبطال 
والمخرج 

حتى ا�شم الفيلم 
يّتخذ ا�شماً اآخر 

:
هكذا وعيت على ذاكرتي...

ال�شور" من  "مختاراتي 
...

في ورق الكوت�شينة 
بيد الممثل 

تك�شف االإ�شاءة البنت م�شجعًة 
على ظهرها 

في  تحّدق  بعيَنين مفتوحَتين 
دخان ال�شجائر
في دورة الحظ

في االأبد
غياب  ي���ع���ن���ي  ال  ذل�������ك  ل����ك����ن 

ال�شايب 
اأدواراً  يلعب  ال��ذي  الكومي  اأو 

متعّددة ال ُتتاح للولد 
:

ال���م���خ���رج على  ي���ع���م���ل  ه���ك���ذا 
اأيامنا 

عّدته لي�شت اأكثر من قبلة 
اأو ر�شا�شة 

عالمة  مثل  مفتوح  مق�ّش  اأو 
انت�شار 

ال��م��ق�����ّش ت�شير  ف��ت��ح��ات  رب��م��ا 
اإلى عوراتنا 

من يدري
كل الم�شادفات مدبَّرة

...
في كل مّرة 

ال����ك����ل����م����ات على  اإل��������ى  ت����ل����ج����اأ 
ال�شا�شة 

لتعيد ترتيبك 
ح��ي��ث ت����رّدد ب��ام��ت��ن��ان اأن���ك قد 

عرفت نف�شك 
اأخيراً

باإمكانك اأن تج�ّش الحقيقة.

اأ�������ش������دق������اءك في  ����ش���ت���ط���ل���ب 
الهاتف 

المو�شيقى  ع�����ن  ت���ح���ّدث���ه���م 
وال�شيناريو 

ع���ن االأك���ي���ا����ش ال��ف��ارغ��ة التي 
ربطت م�شيرها بالهواء 

عن البطلة 
الطين  اإل���������ى  ن�����زل�����ت  ال�����ت�����ي 

برغبتها 
عن كل �شيء 

عن دا�شتين هوفمان 
اأو كيفين �شبي�شي

عن "الجمال االأميركي"
الذي  الممثل  ع��ل��ى  ت��رب��ت  ث��م 

ا�شتعملته اأيام الطفولة 

حتماً �شتجّرب كلمات الممّثلين 
في طماأنة نف�شك يومياً

اإليها  احتجت  كلما  اأن���ك  غير 
تن�شى العبارة 

:
على كلٍّ

عمل العبارة ال ينتهي اأبداً
فهي اأّم 

ت�������ش���اع���دن���ا في  اأن����ه����ا ال  غ���ي���ر 
الو�شول اإلى الحقيقة 
مع ذلك �شكراً الأيامنا 

يتفّرج  الذي  التذاكر  لموظف 
على الجميع.

...
اأما االأفالم القديمة 

فاأ�شاهدها بدافع الف�شول 
:

كيف هي الحياة من دوني.

ال�شينما  ع���ن  ورث�����ت  اأظ���ن���ن���ي 
الف�شول والموت 

اأع��ام��ل ال��ي��وم على  اإن��ن��ي  حتى 
اأنه فيلم 

اأقوم فيه بدور البطولة 
ومن اأجله اأعادي التراب 

اأك���������ره ال�����ذي�����ن ي����ع����ّك����رون به 
ال�شا�شة 

للتخّل�ش  ع���ل���ّي،  ي��ك��ون  ح��ي��ث 
منه 

اأن اأ�شتخدم الريموت 
الممّثلين  اأع���م���ار  اأق�����ش��ف  اأن 

الذين يم�شكونني
من طفولتي

:

الأجيال  ن��ف�����ش��ي  ت���رك���ت  ك��ي��ف 
تنحدر من ال�شا�شة 

اأك������ن مدمن  ل����م  ل����و  ل��ك��ن��ن��ي، 
اأفالم 

في النهاية 
ماذا علّي اأن اأكون؟

االأفالم عائلة 

�شاأ�شتلقي على ظهري اإذاً
هذه  جّيد  بفيلم  نف�شي  ممّنياً 

الليلة 
يمالأ حفرتي بال�شور.

�شاأفّكر بعد انتهاء الفيلم 
يموتون  المخرجين  اأن  كيف 

اأي�شاً
يتحّولون اإلى ديدان كبيرة 

دون اأن يكون بو�شعهم ت�شوير 
هذا الم�شهد الختامي

اأظ���ّن���ه���م ���ش��ي��ت��رك��ون اأف����الم����اً 
كافية 

كي تجتاز يومك 
:

ممّثلين،  ع�����ش��رة  اإل����ى  ت��ح��ت��اج 
لتفي حياتك بالغر�ش 

لتنجو من الكلمات 

من الكوابي�ش 
حيث تلقي بنف�شك من الطابق 

الرابع 
كل ليلة 

ت�������ش���م���ع ������ش�����وت ارت����ط����ام����ك 
باالأر�ش وال ت�شل اإليها.

 :
نحتاج، في ما يبدو

الحياة  غير  تفهمنا  ع��ادة  اإل��ى 
والموت.

...
روحي على و�شك اأن تتغّير 

ل�����ك�����ن ��������ش�������وري واأح�������الم�������ي 
وانطباعات النا�ش عني

لي�شت وا�شحة 
ال��ك��ّم من  ب��ه��ذا  اأح��ظ��ى  فكيف 

االأعداء 

اإنني م�شغول بيومي  
الألمي" ا�شماً  "اأُعطي 

اأحّوره على ال�شا�شة 
اأحّور حفرتي.

�شررُت بِك اأيتها ال�شديقة 
بموتي 

يقر�شون  وه���م  بالمخرجين 
روحي 

كي ال اأتعّقب ديدانهم.

"قبلة خلف االأبواب" 
للعراقي غ�شان 

في�شي.



من الفجائع الثقافية التي ح�شلت لدينا اأخيراً ولم تاأخذ حّظها 
اأحد  ت��وزي��ع  ع��ن  العربية  ال�شحف  اإح���دى  امتناع  النقا�ش،  م��ن 
اأعداد »كتاب في جريدة« ب�شبب احتوائه على اأ�شعار الأبي نّوا�ش. 
ال�شقطة  ه��ذه  لتبرير  ال�شحيفة  تلك  �شاقته  ال��ذي  ال�شبب  اأم��ا 

الظالمية فهو »عدم االإ�شاءة اإلى القّراء«!
القّراء يكون  اإلى  االإ�شاءة  العجيبة: عدم  القاعدة  ولكن ما هذه 

باالإ�شاءة اإلى الكّتاب!
اأبي  ال��ع��رب��ي  لل�شعر  ال��ذه��ب��ي  ال��م��م��ّث��ل  اإل���ى  اإ���ش��اءة  اإ����ش���اءة!  واأّي 
الجديد  ال��دم  و�شاّخ  الخطير،  ومجّدده  813م(،   -  763( نّوا�ش 
في �شرايينه. بل هو - للمفارقة - اأول من نهج لل�شعر طريقته 

الح�شرية واأخرجه من لهجته ال�شائدة من قبل.
االإ�شاءة  ال�شحيفة  خافت  الذين  ال��ق��ّراء  »طبيعة«  ما  نعرف  ال 
اإليهم، لكننا ن�شتطيع القول اإن كالماً كهذا يتعاطى مع زبائن ال 
الوعي.  ت�شكيل  اإنها »م�شايرة« للجهل عو�ش محاولة  قّراء.  مع 
وهذا على كل حال اأحد االأ�شباب الرئي�شية في تخّلفنا الح�شاري، 
باأي �شكل وباأي ثمن،  »الزبائن«  حيث تقوم »النخب« با�شتر�شاء 

من دون النظر اإلى النتائج الكارثية )البعيدة( لذلك.
وفي الحقيقة اإن في تبرير ال�شحيفة الغريب لعدم توزيعها العدد، 
القّراء، وهو  االإ�شاءة، والأو�شع �شريحة من  اأكبر قدر ممكن من 
يوؤ�ّشر اإلى م�شتوى الح�شي�ش الذي بلغته مجتمعاتنا و»ُنَخُبها« 
التي ما فتئت تنافق ال�شواد المتخّلف تحقيقاً لمكا�شب خا�شة.
اإعادة  التركية  الحكومة  ق��ّررت  ق�شيرة  فترة  منذ  اأن��ه  الطريف 
خالل  من  حكمت  ناظم  ال�شهير  التركي  ال�شاعر  اإل��ى  االعتبار 
د منها في حياته  ُجرِّ التركية له، والتي كان قد  الجن�شية  اإعادة 
ب�شبب انتمائه الي�شاري. وقبل ذلك باأ�شابيع اأي�شاً، قّررت اإيطاليا 
االعتذار من �شاعرها االأكبر دانتي باإلغاء حكم االإعدام الذي كان 
االأميركية  المتحدة  الواليات  وفي  ق��رون.  قبل  بحّقه  �شدر  قد 
حلول  بمنا�شبة  ت��ذك��اري��ة  ط��واب��ع  مجموعة  الحكومة  اأ���ش��درت 
بع�شرات  ناهيك  بو،  اآالن  اإدغ��ار  لوالدة  الثانية  المئوية  الذكرى 

الفعاليات التي اأُقيمت لتكريم هذا ال�شاعر في واليات كثيرة.
الذي ت�شعى  الوقت  اأنه في  الكلمات هو  اأري��د قوله عبر هذه  ما 
الكبار،  �شعرائها ومثقفيها  تكريم  اإلى  والحكومات  ال�شعوب  فيه 

نقوم نحن العرب بتحقيرهم والتنّكر لهم واإحراق كتبهم.
الغرب  فاإذا كان  بالمقلوب لدينا،  يكاد يكون  االأمر  اأن  والمفجع 
قد الحق مفّكريه �شابقاً ويريد اليوم االعتذار عن ذلك )دانتي 
ولم  ي�شاء في ع�شره،  ما  ق��ول  في  ح��ّراً  ك��ان  نّوا�ش  فاأبو  مثاًل(، 
واإ�شدار  بهذا  القيام  نريد  اليوم  لكننا  اأح��د،  لمحاكمته  يت�شدَّ 

حكم االإعدام بحّقه!
مهرجانات  على  ال�شراع  اأن  لو  كما  مطبق،  �شمت  والمثقفون 

وهمّية ال يح�شرها �شواهم اأكثر اأهمية بالن�شبة اإليهم.
اأما اأنت يا اأبا نّوا�ش، يا َمن اعتدَت المطاردات والمالحقات وحرق 
الكتب، فهنيئاً لك هذا الرعب الذي ما زالت اأ�شعارك ُتثيره في 
فيه  �شتعتذر  ال��ذي  اليوم  ياأتي  اأن  من  بد  وال  المظلمين.  قلوب 
المجالت وال�شحف والموؤ�ش�شات على قّلة اأدبها ووفائها لك، بل 

لتراثها وما�شيها، واأكاد اأقول: م�شتقبلها اأي�شاً.
زينب  ع�ّساف
zeinab@alghaoon.com

غ����������������واة  ب�����غ�����ّي�����ه�����م غ�����م�����رون�����يواأن����������ا ف�����ي ج���ه���ن���م م�������َع اأ����ش���ي���اخ 
محمد مهدي الجواهري

االأربعاء 1  ني�شان  2009
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بغداد - "الغاوون"
التح�شيرية  ال���ل���ج���ن���ة  ق�����������ّررت 
اإقامة  العراقي"  ال�����ش��ع��ر  ل�"بيت 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ف���ي قاعة  م���وؤت���م���ره���ا 
في  ب���ب���غ���داد  للفنون"  "مدارات 
ال�شهر،  هذا  من  والع�شرين  الثالث 
من  �شاعراً   120 �شيح�شره  وال���ذي 
اإ�شافة  ال��ع��راق،  محافظات  مختلف 
العراقيين  ال�������ش���ع���راء  ب��ع�����ش  اإل�����ى 
و�شيتخلل  ال��خ��ارج.  ف��ي  المقيمين 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  ق����راءة  ال��م��وؤت��م��ر 
اإ�شافة  ال��م��وؤ���ّش�����ش��ون،  ن��ّظ��م��ه  ال���ذي 
على  التاأ�شي�شي  البيان  ت��وزي��ع  اإل���ى 
اإج��راء انتخابات  الح�شور، ومن ثم 
للبيت  االإداري���������ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������ش���اء 
الخا�شة  ال��ل��ج��ان  بت�شكيل  وال��ب��دء 
ومنهاجه  الم�شتقبلي  البيت  بعمل 
المقبلة. ل��الأ���ش��ه��ر  ���ش��ي��ع��ّد  ال�����ذي 
المحاوالت  م����ن  ع�������دداً  اأن  ي���ذك���ر 
العراقي  ل��ل�����ش��ع��ر  ب��ي��ت  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش 
داخل العراق وخارجه لم ُيكتب لها 
اأط��ل��ق��ت مجموعة  ل��ذل��ك  ال��ن��ج��اح، 
مبادرة  ال��ع��راق��ي��ي��ن  ال�����ش��ع��راء  م���ن 
ت��اأ���ش��ي�����ش ه�����ذا ال���ب���ي���ت، ع���ل���ى اأم����ل 
ا���ش��ت��ي��ع��اب ال���ت���ج���ارب ال��ح��دي��ث��ة في 

ال�شعر العراقي واإعادة �شوغ عالقة 
الخروج  ك��م��ا  ب��ج��م��ه��وره،  ال�����ش��اع��ر 
على "الماألوف" الذي اعتادت عليه 
ب��ع�����ش ال��م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة في 
ف�شاًل  ال�����ش��ع��ري،  االإن��ت��اج  تقديمها 
بالتوثيق  اأخ��رى تتعّلق  اأه��داف  عن 
وقد  العراقية.  ال�شعرية  للتجارب 
ت���اأّل���ف���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة من 
ال�����ش��ع��راء: �شهيل ن��ج��م، اأح��م��د عبد 
محمد  ال�����ش��راي،  ح�����ش��ام  الح�شين، 
كيطان. الخالق  عبد  يو�شف،  ثامر 

ومما ورد في البيان التاأ�شي�شي:
كما هو معروف في   - العراق  "الأن 
وطن   - الثقافية  ال��م��ح��اف��ل  اأغ��ل��ب 
فجر  منذ  الق�شيد  واأر�����ش  ال�شعر 
ال��ت��اأري��خ، ف��اإن��ه اأول����ى ب��ب��غ��داد اليوم 
العراقي،  لل�شعر  بيتاً  تحت�شن  اأن 
ف����ي عوا�شم  وي����ج����ري  ج�����رى  ك���م���ا 
عالمية وعربية عديدة، عبر بيوتها 
الخا�شة  �شخ�شّيتها  امتلكت  ال��ت��ي 
ون�شاطها المتميز، من اأجل اأن تكون 
مهّمته توفير ملتقى واأر�شّية تجمع 
ال�شعراء ونّقاد ال�شعر ومحّبيه، وتتيح 
لهم اإمكانات لموا�شلة هذه العالقة 
باأن�شطة  ال��ق��ي��ام  ع��ب��ر  وت��ط��وي��ره��ا 

ومنتديات  واإ��������ش�������دارات  ���ش��ع��ري��ة 
ولقاءات في محافل عّدة، كالجامعات 
وحتى  العامة  وال��ن��وادي  والنقابات 
يكون  اأن  ال��ط��ل��ق، ودون  ال��ه��واء  ف��ي 
اأّي  الكتابة  في  ن��وع من  على  حكراً 
من اتجاهاتها المختلفة... اإن بغداد 
اليوم اإذ تكابد من اأجل ر�شم �شورة 
اأبهى لحا�شرها وطي �شفحة ما�ٍش 
ال��ع��دي��د من  تحت�شن  وه���ي  ك��ئ��ي��ب 
للعراق  ممثلة  ال�شعرية  االأ���ش��وات 
ب��ك��ام��ل��ه، ت��اأم��ل اأن ت��ق��ّدم ع��ب��ر هذا 
البيت �شورة جديدة للعراق يكتبها 
ال�شعر،  م��ح��ّب��و  ويحملها  ال�����ش��ع��راء 
متمّيزة  ح�شارية  م�شاهمة  لتكون 
العراقية  الثقافة  مالمح  ر�شم  في 
ون��ح��ن في  ال��ع��ال��م.  اإل���ى  وتقديمها 
هذا االإع��الن ال ن�شعى اإاّل اإل��ى لفت 
نظر المعنيين في الو�شط الثقافي 
وموؤ�ش�شات الدولة المعنية بالثقافة، 
اإل����ى اأه��م��ي��ة االل��ت��ق��اء ل��ل��ت��داول في 
و�شع ال�شيغة االأمثل ور�شم الطريق 
للو�شول  واالأك���ث���ر ح���ي���اداً  االأق�����ش��ر 
اإل���ى ب��ن��اء ه���ذا ال��ب��ي��ت ال���ذي نريده 
وال�شعراء،  لل�شعر  ح�شناً  يكون  اأن 
ال�شعراء". ول����ك����ل  ال�������ش���ع���ر  ل���ك���ل 

في العدد المقبل
ابن خلدون والفراهيدي... ال�شعرية الناق�شة

تعّر�ض ال�سعر ال�سوري 
اإلى حادث �سير مرّوع حين 
انقلبت فوقه ر�سا عمران 
محّملة بماّدة الأنطولوجيا 
)وكالت(


